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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  46
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 30 ноември 2016 г.




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


ОТСЪСТВА: Камен Иванов

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: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командировки по покани за изслушване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Велико Търново с цел възстановяване на разходи за командировки по покани за изслушване, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Велико Търново с .....


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционално устройство.
Извлечение от протокол № 38/21.11.2016 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 Окръжен съд гр. Габрово за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със .... за закупуване на 1 бр. мултифункционално устройство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна система.

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 § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване озвучителна система.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


5. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ..... съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


6. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, съгласно Приложение № 1.
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 Административен съд гр. Кюстендил 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 Административен съд гр. Кюстендил 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”.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Извлечение от протокол № 38/21.11.2016 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 Административен съд гр. Хасково 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”.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда, във връзка с възникнало застрахователно събитие.

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 Административен съд гр. Шумен по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за подмяна на счупен стъклопакет на входна врата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
След възстановяване на средствата от застрахователя и централизирането им към ВСС, бюджета на Административен съд гр. Шумен няма да бъде коригиран.
2. Изпраща решението по точка 1 за сведение на комисия „Управление на собствеността”.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации и 3 бр. OC Microsoft Win 10 Pro.
Извлечение от протокол № 38/21.11.2016 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 Специализиран наказателен съд по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации.
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 Специализиран наказателен съд по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... за закупуване на 3 броя OC Microsoft Win 10 Pro.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна техника.
Извлечение от протокол № 38/21.11.2016 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 Военен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на озвучителна и записваща система.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград 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 магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Благоевград за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ......


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и СБКО.

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. Гоце Делчев по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ....., за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица до края на финансовата 2016 г., както и за СБКО за месеците ноември и декември.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
 

14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.

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. Гоце Делчев по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... за осигуряване на гориво за отопление до края на 2016 г.
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 Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на новоназначен съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Димитровград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на новоназначен съдебен служител.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на столове.

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. Карлово по § 10-00 „Издръжка” в размер на ...... за закупуване на столове за подмяна на дефектирали столове за магистрати и служители.
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. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Извлечение от протокол № 24/23.11.2016 г. от заседание на КУС.

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. Несебър по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...... за закупуване на 1 брой копирна машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации и 2 бр. озвучителни и звукозаписни системи.
Извлечение от протокол № 38/21.11.2016 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. Несебър за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...... за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации. 
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. Несебър за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...... за закупуване на 2 бр. озвучителни и звукозаписни системи за съдебни зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, болнични на служители и магистрати и суми за облекло на новоназначен служител.

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. Нови Пазар за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...... за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и суми за облекло на новоназначен служител 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.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Нови Пазар между § 01-00 „Заплати” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на болнични на служители и магистрати.
 

20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.


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. Нови Пазар 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.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за издръжка до края на годината, възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на новоназначени служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ...... с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на новоназначен съдебен служител.
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. Пазарджик 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”.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на компютри и монитори.
Извлечение от протокол № 38/21.11.2016 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 корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка” с ...... за закупуване на 4 броя компютри и 4 броя монитори.
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. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS устройства.
Извлечение от протокол № 38/21.11.2016 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. Силистра по § 10-00 „Издръжка” с ...... за закупуване на 2 броя UPS устройства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан 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. Чирпан 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”.


25. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-06-1638/25.11.2016 г. от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик относно финансиране на капиталови разходи, във връзка с утвърденото разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт на сградата на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до произнасяне на Комисия „Управление на собствеността”.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на ДТВ на съдия ...... за 2014 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА своето решение по т. 28 от протокол № 36/28.09.2016 г., а именно, че утвърдените средства по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения” за 2016 г. по бюджета на Районен съд гр. Благоевград са достатъчни за покриване на разхода в размер на ...... за изплащане на допълнително трудово възнаграждение на съдия ........ за 2014 г.
Мотиви:
Съгласно Единната бюджетна класификация за 2016 г. и Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, при наличие на финансови средства по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения” по бюджетите на органите на съдебната власт, административните ръководители, съдиите, прокурорите, следователите, в т.ч. младши съдии, младши прокурори, съдебните и прокурорски помощници, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, членовете на ВСС, инспекторите в Инспектората към ВСС, служителите на Националния институт по правосъдие (НИП) и съдебните служители могат да бъдат стимулирани за постигнати резултати, чрез допълнителни възнаграждения. Те имат характер на трудови възнаграждения, а не на обезщетения.


27. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Котел част от целево отпуснатите средства за хидроизолация на тераса на сградата на съда, да бъде използвана за частично покриване на разходите за очила на магистрати и съдебни служители. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА неусвоената част, от целево отпуснатите средства за хидроизолация на тераса на Районен съд гр. Котел, в размер на ...... да бъде използвана за частично покриване на разходите за очила на магистрати и съдебни служители.
Сумата в размер на ....... да бъде предвидена по бюджета на Районен съд гр. Котел за 2017 г., с цел осигуряване на средства за извършване на хидроизолация на тераса, при настъпване на благоприятни метеорологични условия.

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

28. 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 § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ......, съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ......, съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ......, съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ......, съгласно Приложение № 1.
7. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ......, съгласно Приложение № 1.
8. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ......., съгласно Приложение № 1.

 
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за утвърждаване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на съда за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА съгласие за извършване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Сандански с размера на неусвоените средства от целево отпуснатата сума по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за преустройство и подмяна на тръбна разводка и отоплителни тела на отоплителна инсталация.
Мотиви:
 Утвърдените допълнителни средства по бюджета на съдебната власт за 2016 г. с ПМС 159/30.07.2016 г., във връзка с преминаване стопанисването и управлението на недвижимите имоти към ВСС, са с целеви характер.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Сандански за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...... с цел осигуряване на средства за закупуване на климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
В седемдневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства за закупуване на климатици административният ръководител следва да предприеме действия за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда между § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”, с размера на цената на активите, чиято стойност е над определения праг на същественост, с цел коректното им счетоводно отчитане.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Сандански за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...... с цел осигуряване на средства за подмяна на ламиниран паркет.
Средствата са за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.

Одитни доклади.

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Ловеч.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Ловеч за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад.

Разни.

35. ОТНОСНО: Изготвяне на проект на Постановление на Министерски съвет, за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г., с приложена финансова обосновка. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г., с приложена финансова обосновка. 
Същият да бъде изпратен на министъра на правосъдието.


36. ОТНОСНО: Възстановяване на недължимо платена такса по заповед за изпълнение срещу „.......” ЕАД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да възстанови на адвокатско дружество „......” недължимо внесената по сметка на съда такса в размер на ....... по код 90.


37. ОТНОСНО: Заповед № АД-650-05-177/22.11.2016 г. на председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 октомври 2016 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Заповедта на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 01 октомври 2016 г.


38. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Български пощи” ЕАД за предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ВСС за срок от 2 (две) години, на обща стойност до ..... без ДДС.


39. ОТНОСНО: Уведомление от Националния институт на правосъдието за изплащане на допълнително възнаграждение на двама служители на НИП с правно основание чл. 358а, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 3, т. 2 от Правилата за определяне и изплащане на средствата за допълнителни трудови възнаграждения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде изплатено в рамките на утвърдения бюджет за 2016 г. допълнително възнаграждение на двама служители на НИП в размер общо на ....... 


40. ОТНОСНО: Предложение от директора на Националния институт на правосъдието за безвъзмездно предоставяне за ползване на 28 бр. дървени стелажи на Районен съд гр. Червен бряг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост, Националният институт на правосъдието да предостави безвъзмездно за ползване 28 броя дървени стелажи на Районен съд гр. Червен бряг.
 

41. ОТНОСНО: Решение на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” по протокол № 38/21.11.2016 г. във връзка с писмо от „Информационно обслужване“ АД относно реализиран обмен на данни между ОС Варна, ОС Пазарджик и ОС Плевен и Единния електронен портал на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗИСКВА допълнително становище от комисия „Професионална квалификация и информационни технологии”, поради неяснота на изпълнението на задачата.


42. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Софийски военен съд относно решение на Пленума на ВСС по протокол 41/10.10.2016 г., т. 20.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОДКРЕПЯ решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 40/28.11.2016 г., т. 7, а именно:
Разпоредбата на т. 5.2. се отнася и за съдии, прокурори и следователи, тъй като същата е допълнение към решението на Висшия съдебен съвет по протокол № 2 от 15.01.2003 г., с което са утвърдени Указания за полагане и заплащане на извънреден труд в органите на съдебната власт.
Разпоредбата е приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 41 от 10.11.2016 г., т. 20.


43. ОТНОСНО: Възнаграждения на външни експерти участници в работната група за изготвянето на проекти на Правила по въпросите, посочени в чл. 360е, ал. 1 от ЗСВ и на Наредба по чл. 360т от ЗСВ за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата.
Извлечение от протокол № 38/21.11.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА преписката чрез Главния секретар на ВСС на Дирекция „Правна” за определяне вида на разхода и поръчката.


44. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността” по протокол № 24/23.11.2016 г., т. 15 относно подписване на договор с „Топлофикация София” ЕАД във връзка с подновяване на договор № 45-06-011/13.10.2011 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на разход в размер на ...... без ДДС за сключване на нов договор с „Топлофикация София” ЕАД за продажба на топлинна енергия за стопански нужди, с адрес на топлоснабдявания имот: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, за срок от две години, считано от 14.10.2016 г. до 14.10.2018 г.


45. ОТНОСНО: Решение на Комисия по атестиране и конкурси на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 9/21.11.2016 г., т. 12 относно проведена среща с административния ръководител на Софийски районен съд по въпроси свързани с информационните системи на съда и възнагражденията на служителите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия по атестиране и конкурси на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 9/21.11.2016 г., т. 12.


46. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Бяла Слатина за смяна на обслужващата банка „.....” АД, считано от 01.01.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки – транзитна, наличности и сметка за чужди средства на Районен съд гр. Бяла Слатина да се обслужват от „.......” АД, считано от 01.01.2017 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Бяла Слатина.


47. ОТНОСНО: Определяне на участници в конкурсна комисия по обявения конкурс за назначаване на длъжността „главен експерт – счетоводител“ – две щатни бройки в Администрацията на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ г-н Димитър Узунов - представляващ ВСС и председател на Комисия „Бюджет и финанси” за участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за назначаване на длъжността „главен експерт – счетоводител“ – две щатни бройки в Администрацията на ВСС.


50. ОТНОСНО: Решение на Пленума на ВСС по протокол № 41/10.11.2016 г., т. 40 относно Акт № 62/28.10.2016 г., приет с протокол № 31/28.10.2016 г. на Гражданския съвет към ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на комисията.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на климатици.

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 Апелативен съд гр. Велико Търново за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатика 24 BTU.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на 13 броя климатика 12 BTU.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.


52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград 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 работната заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със ......
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ........


53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на разходи на съдебен служител участвал в работна група за изготвяне на Наредба и правила по въпросите на чл. 360 от ЗСВ. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА промени по бюджетите на Районен съд гр. Пазарджик и ВСС за 2016 г., с цел възстановяване на разходи за участие в работна група към ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .........
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пазарджик с ...

 
54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за закупуване на климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА на комисия „Управление на собствеността” писмо с вх. № ВСС-13/28.11.2016 г. от Районен съд гр. Трън за изразяване на становище относно целесъобразността от осигуряване на отопление в сградата на съда чрез климатици.


55. ОТНОСНО: Предложение за техническо и сервизно обслужване и за почистване на автомобилите, собственост на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с .......... за техническа/сервизна поддръжка и ремонт на служебните автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет на обща стойност до ............ без ДДС, за срок от 1 (една) година.
2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с .......... за почистване на служебните автомобили, собственост на ВСС, на обща стойност до ....... без ДДС  за срок от 2 (две) години. 


58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

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 магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ..........
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ..........


60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Трън по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ....... с цел осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич 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. Добрич 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 да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Добрич между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
Мотиви: Планираните средства за възнаграждения на съдебни заседатели по бюджета на Районен съд гр. Добрич за 2016 г. са в размер на .........., който е по-висок от изплатените суми до момента.


62. ОТНОСНО: Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на членски внос за Европейската мрежа на съдебните съвети за 2017 г.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на членски внос за Европейската мрежа на съдебните съвети за 2017 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .........
2. УВЕЛИЧАВА § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности” с ..........


63. ОТНОСНО: Проект на Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата и Правила за прилагането му.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА Проект на Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата и Правила за прилагането му.
 

64. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 01.12.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 01.12.2016 г.

1. Изготвяне на проект на Постановление на Министерски съвет, за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г., с приложена финансова обосновка.

2. Възстановяване на недължимо платена такса по заповед за изпълнение срещу „..........” ЕАД.


65. 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 01.12.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

„Дава съгласие”

1.1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на климатици.
1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командировки по покани за изслушване.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционално устройство.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна система.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини.
1.8. Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.9. Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г.
1.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за издръжка до края на годината.
1.11. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда, във връзка с възникнало застрахователно събитие.

1.13. Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации и 3 бр. OC Microsoft Win 10 Pro.
1.14. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна техника.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и СБКО.
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на новоназначен съдебен служител.
1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на столове.
1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации и 2 бр. озвучителни и звукозаписни системи.
1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, болнични на служители и магистрати и суми за облекло на новоназначен служител.
1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.
1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за издръжка до края на годината, възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на новоназначени служители.
1.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на разходи на съдебен служител участвал в работна група за изготвяне на Наредба и правила по въпросите на чл. 360 от ЗСВ. 

1.26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

1.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на компютри и монитори.

1.28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS устройства.

1.29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебен служител.

1.30. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за издръжка до края на годината.

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

2.1. Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на членски внос за Европейската мрежа на съдебните съвети за 2017 г.

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

2.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за утвърждаване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на съда 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 Районен съд гр. Ловеч.

5. Разни.

5.1. Необходимост от сключване на договор за предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ВСС.

5.2. Уведомление от Националния институт на правосъдието за изплащане на допълнително възнаграждение на двама служители на НИП с правно основание чл. 358а, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 3, т. 2 от Правилата за определяне и изплащане на средствата за допълнителни трудови възнаграждения.

5.3. Предложение от директора на Националния институт на правосъдието за безвъзмездно предоставяне за ползване на 28 бр. дървени стелажи на Районен съд гр. Червен бряг.

5.4. Предложение за техническо и сервизно обслужване и за почистване на автомобилите, собственост на ВСС.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           							ДИМИТЪР УЗУНОВ







