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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  40
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 26 октомври 2016 г.




ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – председател
Елка Атанасова
Каролина Неделчева
Камен Иванов
Румен Боев
Румен Георгиев

ОТСЪСТВАЩИ: няма

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.


Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

1. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2016 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” със ......
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ......
3. УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2016 г., в рамките на общия бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението. 


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. системи за звукозапис.
Извлечение от протокол № 30/16.09.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Апелативен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. системи за звукозапис.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, във връзка с участие в среща на Работна група по наказателни дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Варна за 2016 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, във връзка с участие в среща на Работна група по наказателни дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Варна с ....


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован магистрат,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ......


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за довършване на основен ремонт на витраж на Съдебната палата.
Извлечение от протокол № 20/19.10.2016 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Варна по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с цел осигуряване на средства за довършване на основен ремонт на витраж на Съдебна палата гр. Варна, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС със .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Окръжен съд гр. Варна със .....
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”.
3. Уведомява комисия „Управление на собствеността”, че отпуснатата сума в размер на ..... за довършване на основен ремонт на витраж на Съдебна палата гр. Варна, е за сметка на утвърдените съгласно решение по т. 34 от протокол № 31/16.08.2016 г. на Пленума на ВСС, средства за „Непредвидени и неотложни основни ремонти”.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя мултифункционални машини висок клас.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Варна по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 3 броя мултифункционални машини висок клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за заплащане на държавна такса, свързана с промяна на собствеността на сградите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за заплащане на държавна такса, свързана с промяна на собствеността на сградите.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. многофункционална копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Сливен по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 бр. многофункционална копирна машина Xerox Work Centre 5335.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за основен ремонт на автоматична входна врата на централния вход на сградата.
Извлечение от протокол № 20/19.10.2016 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Варна по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с цел осигуряване на средства за основен ремонт на автоматична входна врата на централния вход на сградата, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Административен съд гр. Варна с ......
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”.
3. Уведомява комисия „Управление на собствеността”, че отпуснатата сума в размер на ..... за основен ремонт на автоматична входна врата на централния вход на сградата на Административен съд гр. Варна, е за сметка на утвърдените съгласно решение по т. 34 от протокол № 31/16.08.2016 г. на Пленума на ВСС, средства за „Непредвидени и неотложни основни ремонти”.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за ремонт на наводнени помещения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Административен съд гр. Враца за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за ремонт на наводнени помещения.
Средствата в размер на ..... са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. Изпраща решението на Комисия „Управление на собствеността” за предприемане на действия по компетентност, във връзка с възстановяването от ЗК „УНИКА” АД на дължимата сума за Данък добавена стойност /ДДС/.


11. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Габрово и ........ – председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските административни съдилища за осигуряване на средства за провеждане на семинарно занятие на съдии от ВАС и административните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за провеждане на семинарно занятие на съдии от ВАС и административните съдилища.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 56 броя батерии за UPS.
Извлечение от протокол № 30/16.09.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 56 броя батерии за UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ......
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София-град за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър.
Извлечение от протокол № 30/16.09.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Търговище по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютър.
Извлечение от протокол № 30/16.09.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Военен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 1 брой компютър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Благоевград по § 10-00 „Издръжка” с ...... за закупуване на 2 броя климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, принтери, звукозаписни устройства и климатик за сървърно помещение.
Извлечение от протокол № 30/16.09.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., от които .... за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации и ..... за закупуването на 1 бр. климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 4 бр. принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за издръжка до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника.
Извлечение от протокол № 34/17.10.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Горна Оряховица по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 3 броя звукозаписни системи.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника и компютърна конфигурация за звукозапис.
Извлечение от протокол № 30/16.09.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 2 броя звукозаписна техника.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Добрич по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация за звукозапис.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписни системи и озвучителни уредби.
Извлечение от протокол № 34/17.10.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Исперих по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на звукозаписни системи и озвучителни уредби.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Карнобат за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой многофункционална копирна машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване и монтиране на нов електро-хидравличен модул на системата за ABS и системата за стабилизиране при занасяне на лек автомобил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Кърджали по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване и монтиране на нов електро-хидравличен модул на системата за ABS и системата за стабилизиране при занасяне на лек автомобил „MITSUBISHI LANCER SPORT SEDAN”.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Кюстендил по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 2 броя климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Луковит за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Мотиви: 
При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.
2. ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Луковит за увеличаване на бюджета за 2016 г. за закупуване на допълнителен web базиран модул, който да бъде интегриран в сайта на съда, чрез който ще бъде предоставена по-детайлна справка за делата, по компетентност на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” на ВСС.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. звукозаписна техника и 3 бр. персонален UPS.
Извлечение от протокол № 30/16.09.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Мадан по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 3 броя персонален UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Мадан по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой звукозаписна техника.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 17 броя батерии за UPS.
Извлечение от протокол № 30/16.09.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Разлог за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 17 броя батерии за UPS.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за ремонт на дънна платка на сървър.
Извлечение от протокол № 30/16.09.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Своге по § 10-00 „Издръжка” със ..... за ремонт на дънна платка на сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Средец по § 10-00 „Издръжка” с ...... за закупуване на 3 броя климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна техника.
Извлечение от протокол № 30/16.09.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Трън по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 1 брой озвучителна техника.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър и 1 бр. UPS за сървър.
Извлечение от протокол № 30/16.09.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Трявна по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., в т.ч. ..... за закупуване на 1 брой сървър и ...... за закупуване на 1 брой UPS за сървър. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за обособяване на сървърно помещение, доставка и монтаж на комуникационен шкаф, климатична система за сървърно помещение, екранирани пач панели, крепежни елементи и други.
Извлечение от протокол № 30/16.09.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Червен бряг по § 10-00 „Издръжка” с ....., за обособяване на сървърно помещение, доставка и монтаж на комуникационен шкаф, екранирани пач панели, крепежни елементи и други.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Червен бряг по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на климатична система за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.

 
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован магистрат.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Шумен за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ...... за изплащане разликата в работната заплата на командирован магистрат.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Шумен за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд София-град разходите за изплащане на работно облекло на съдебни служители, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Административен съд София-град между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
Мотиви:
При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора разходите за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2016 г.
При необходимост искането да бъде подновено след възникване на реален недостиг в края на финансовата година.
Мотиви:
Планираните средства за съдебни заседатели и вещи лица по бюджета на Районен съд гр. Нова Загора за 2016 г. са в размер по-висок от изплатените суми до момента.


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за профилактични медицински прегледи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Попово разходите за профилактични медицински прегледи в размер на ......, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г.
Мотиви:
При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за довършване на започнат ремонт на съдийски кабинети. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на комисия „Управление на собствеността” на ВСС писмо от Окръжен съд гр. Враца с вх. № 11-06-1415/17.10.2016 г. с искане за отпускане на допълнителни средства за довършване на започнат ремонт на съдийски кабинети. 
 

39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за изграждане на пожароизвестителна система, абонаментна поддръжка на същата и отстраняване на предписанията за подобряване на сигурността на сградата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Брезник за увеличаване на бюджета за 2016 г. за изграждане на пожароизвестителна система и абонаментна поддръжка на същата, и за отстраняване на предписанията за подобряване на сигурността на сградата, по компетентност на комисия „Управление на собствеността” на ВСС
 

40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации и 1 бр. преносим компютър.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Златоград за увеличаване на бюджета за 2016 г. с ...... за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации и 1 брой преносим компютър, по компетентност на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” на ВСС.

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г .

41. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Върховния касационен съд за 2016 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” с .....


42. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с ......., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ......, съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ......, съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ......, съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

46. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Апелативен съд гр. Бургас.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема резултатите – констатации, изводи и одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одитния ангажимент за даване на увереност в Апелативен съд гр. Бургас.


47. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Лом по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 46.2 от протокол № 27/07.07.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на препоръките по т. 2 и т. 4.1. от одобрения с решение на Пленума на ВСС по т. 46.2. от протокол № 27/07.07.2016 г. план за действие, съгласно предоставената писмена информация от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Лом.


48. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно окончателното изпълнение на препоръката в Районен съд гр. Ямбол, съгласно дадените указания с решение на ВСС по протокол № 18/14.04.2016 г. и проследяване на изпълнението на препоръката в Районен съд гр. Плевен по одобрения план за действие с решение по протокол № 27/07.07.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол да преведе в приход на бюджета на съдебната власт сумата, представляваща средства с неустановен произход и предназначение и налична по набирателната сметка на съда, в размер на .............
2. ОДОБРЯВА изпълнението на препоръката по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по протокол № 27/07.07.2016 г., съгласно представената информация от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Плевен.

Разни.

49. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на ВСС за осигуряване на работни помещения за АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се заплаща стойността на месечен наем в размер на ....... за офис, находящ се на ул. „Княз Борис I” № 156, ет. 2, за нуждите на администрацията на ВСС.
2. Решението да се изпрати на комисия „Управление на собствеността”, по компетентност.


50. ОТНОСНО: Предложение от директора на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” във връзка с нуждата от обучение на служителите от дирекцията относно предстоящото изграждане на единна мрежа между ВСС и съдилищата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ....... за обучения на служители от дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика”, във връзка с предстоящото изграждане на единна мрежа между ВСС и съдилищата.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2016 г.

 
51. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 96-00-517/17.10.2016 г. от Съюза на юристите в България, с предложение за абонамент за списание „Общество и право”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПРАЩА писмото от Съюза на юристите в България до органите на съдебната власт, за преценка от административните ръководители на необходимостта от извършване на абонамент за списание „Общество и право”.
Абонаментът да се извърши в рамките на утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
2. Дирекция „Публична комуникация и протокол” да проучи необходимостта от абонамент за списание „Общество и право” за членовете на ВСС, както и да уточни броя на абонаментите.


52. ОТНОСНО: Доклад № ДПЗВН - 12/05.07.2016 г. за извършена финансова инспекция на Районен съд гр. Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение Доклад № ДПЗВН - 12/05.07.2016 г. за извършена финансова инспекция на Районен съд гр. Варна.
 

53. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за III-то тримесечие на 2016 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява направените разходи за командировки на Членовете на Висшия съдебен съвет за III-то тримесечие на 2016 г. 
2. Одобрява направените разходи за командировки на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за III-то тримесечие на 2016 г. 
3. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния административен съд, на Върховния касационен съд, на Главния прокурор на Република България и на директора на Националния институт на правосъдието от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за III-то тримесечие на 2016 г. 


54. ОТНОСНО: Приписани наеми за съдебни сгради.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА настоящия доклад на комисия „Управление на собствеността” за изразяване на становище относно това следва ли да се определят приписани наеми от страна на ВСС за частите от съдебните сгради, в които са настанени второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на правосъдието, предвид разпоредбата на §83, ал. 2 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ и становище на дирекция „Управление на собствеността” по т. 15 от Протокол № 7 от заседание на комисия „УС”, проведено на 20.07.2016 г. и предприемане на съответните действия по компетентност.


55. ОТНОСНО: Преоценки на недвижимите имоти на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА настоящия доклад на комисия „Управление на собствеността” за предприемане на действия по компетентност.


56. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България с приложено искане от административния ръководител на Софийска районна прокуратура за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийска районна прокуратура да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Софийска районна прокуратура, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г.


57. ОТНОСНО: Допълване на т. 15.2. от допълнителните точки по Протокол № 37 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 13.10.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДОПЪЛВА решението по т. 15.2. от допълнителните точки от Протокол № 37 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 13.10.2016 г., като след думите „.............и за срок” се добавя „от началото на конституирането на КАК на СК на ВСС”.


58. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността” по протокол № 20/19.10.2016 г. относно проект на тристранно споразумение към договор за наем на имот в гр. Девня, ул. „Строител” № 12, ползван от Районен съд гр. Девня, Служба по вписванията – Девня и Главна дирекция „Охрана”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. СЪГЛАСУВА проект на тристранно споразумение към договор за наем на имот в гр. Девня, ул. „Строител” № 12, ползван от Районен съд гр. Девня, Служба по вписванията – Девня и Главна дирекция „Охрана” и ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на разход в размер на ........ с ДДС за заплащане на наем по чл. 2 от договор сключен между „УниКредит Булбанк” АД и Министерство на правосъдието за ползваната площ 727,60 кв.м.
2. Решението да се изпрати на комисия „Управление на собствеността”.


59. ОТНОСНО: Информация от комисия „Управление на собствеността”, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 36/28.09.2016 г. относно необходимите средства за ремонт на 4 броя ведомствени жилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на разход в размер на .......... с ДДС за цялостен ремонт на 4 броя ведомствени жилища.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2016 г.


60. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността” по протокол № 20/19.10.2016 г. относно провеждане на процедура за централно снабдяване с дизелово гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Управление на собствеността” по протокол № 20/19.10.2016 г., т. 12.


61. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността” по протокол № 20/19.10.2016 г. относно искане от председателя на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за довършителни ремонтни дейности на помещения в съдебната сграда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение комисия „Управление на собствеността” по протокол № 20/19.10.2016 г., т. 9.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


62. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....... с цел осигуряване на средства разходвани за изпълнение на дейности по проект „Защита на свидетели – основен фактор в борбата срещу организираната престъпност” – HOME/2011/ISEC/AG/4000002558.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. ПРЕДЛАГА спешно да бъдат предприети действия от Министъра на правосъдието пред Министъра на финансите за извършването на промени по бюджетите на Министерство на правосъдието и бюджета на съдебната власт за 2016 г., на основание чл. 110, ал. 7 от Закона за публичните финанси в размер на ........., за осигуряване на разходваните средства за изпълнение на дейности от Бюро по защита при Главния прокурор по Проект „Защита за свидетели - основен фактор в борбата срещу организираната престъпност” – HOME/2011/ISEC/AG/4000002558.
3. Решението по т. 2 да се изпрати на Министъра на правосъдието, по компетентност.


63. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността” по протокол № 20/19.10.2016 г., т. 1 във връзка с писмо от главния инспектор на ИВСС за състоянието на сградния фонд на Инспектората.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се заплаща стойността на месечен наем в размер на ...... за помещение, находящо се в Бизнес център „Платиниум” (находящ се на ул. „Екзарх Йосиф” и ул. „Бачо Киро”) с площ от 481 кв.м., с цел осигуряване на помещения на Инспектората на ВСС, предвид упражняване на правомощията предвидени в чл. 54, ал. 1, т. 8 и следващите от ЗИД на ЗСВ.
2. Решението да се изпрати на комисия „Управление на собствеността”.


64. ОТНОСНО: Отмяна на решение на Пленума на ВСС по протокол № 37/13.10.2016 г., т. 6.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ОТМЕНЯ решение на Пленума на ВСС по Протокол № 37/13.10.2016 г., т. 6., като:
ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да предприеме всички необходими действия пред Министъра на финансите за безвъзмездно предоставяне на отнети в полза на държавата МПС – леки автомобили за нуждите на ВСС.


65. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 27.10.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 27.10.2016 г.

1. Отмяна на решение на Пленума на ВСС по протокол № 37/13.10.2016 г., т. 6.


66. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото заседание на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет след 27.10.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”

1.1. Корекция по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2016 г.

1.2. Корекция по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г.

1.3. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. системи за звукозапис.

1.4. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, във връзка с участие в среща на Работна група по наказателни дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”.

1.5. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя мултифункционални машини висок клас.

1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за заплащане на държавна такса, свързана с промяна на собствеността на сградите.

1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. многофункционална копирна машина.

1.9. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за ремонт на наводнени помещения.

1.10. Искане от председателя на Административен съд гр. Габрово и ..... – председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските административни съдилища за осигуряване на средства за провеждане на семинарно занятие на съдии от ВАС и административните съдилища.

1.11. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 56 броя батерии за UPS.

1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

1.13. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър.

1.14. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютър.

1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици.

1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, принтери, звукозаписни устройства и климатик за сървърно помещение.

1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за издръжка до края на годината.

1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника.

1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника и компютърна конфигурация за звукозапис.

1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписни системи и озвучителни уредби.

1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.

1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване и монтиране на нов електро-хидравличен модул на системата за ABS и системата за стабилизиране при занасяне на лек автомобил.

1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици.

1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2016 г.

1.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. звукозаписна техника и 3 бр. персонален UPS.

1.26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 17 броя батерии за UPS.

1.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за ремонт на дънна платка на сървър.

1.28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици.

1.29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна техника.

1.30. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър и 1 бр. UPS за сървър.

1.31. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за обособяване на сървърно помещение, доставка и монтаж на комуникационен шкаф, климатична система за сървърно помещение, екранирани пач панели, крепежни елементи и други.

1.32. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

1.33. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Съвместно с КУС.

1.34. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за довършване на основен ремонт на витраж на Съдебната палата.

1.35. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за основен ремонт на автоматична входна врата на централния вход на сградата.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.

2.1. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г.

2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

4. Одитни доклади.

4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Апелативен съд гр. Бургас.

4.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Лом по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 46.2 от протокол № 27/07.07.2016 г.

4.3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно окончателното изпълнение на препоръката в Районен съд гр. Ямбол, съгласно дадените указания с решение на ВСС по протокол № 18/14.04.2016 г. и проследяване на изпълнението на препоръката в Районен съд гр. Плевен по одобрения план за действие с решение по протокол № 27/07.07.2016 г.

5. Разни.

5.1. Доклад № ДПЗВН - 12/05.07.2016 г. за извършена финансова инспекция на Районен съд гр. Варна.

5.2. Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за III-то тримесечие на 2016 г. 

5.3. Допълване на т. 15.2. от допълнителните точки по Протокол № 37 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 13.10.2016 г.

5.4. Проект на решение за одобряване на разход за ремонт на 4 бр. ведомствени жилища.
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