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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  14
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 5 април 2017 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 „Бюджет и финанси”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2017 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2017 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

2. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 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 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ….. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

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. Бургас за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ….., с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на ремонтни дейности и обезопасяване на сградата на Съдебната палата в гр. Бургас.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на автономен цифров рекордер от звукозаписна система.
Извлечение от протокол № 8/22.03.2017 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 2017 г. на Административен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка“ с ….. за закупуване на автономен цифров рекордер от звукозаписна система.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютри, 3 бр. UPS и 1 бр. мултифункционално устройство.
Извлечение от протокол № 7/15.03.2017 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. Айтос за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ….., от които …. за закупуване на 2 бр. компютри и ….. за 3 бр. UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 11, ал. 5 от ППЗДС да се предостави на Районен съд гр. Айтос безвъзмездно за управление 1 /един/ брой мултифункционално устройство от наличните в администрацията на ВСС, съгласно приложен списък. 


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на модул ПП „NFORCE“ за използване на ПОС терминал за внасяне на суми по изпълнителни дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Варна по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с ….. за закупуване на модул ПП „NFORCE“ за използване на ПОС терминал за внасяне на суми по изпълнителни дела.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на ПП „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА“ със ….. с цел осигуряване на средства за закупуване на модул към JES „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на модул към JES /Електронни справки към РБСС/.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с ….. с цел осигуряване на средства за закупуване на модул към JES /Електронни справки към РБСС/.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър.
Извлечение от протокол № 8/22.03.2017 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 2017 г. на Районен съд гр. Девин 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 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Дупница по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на ….. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен магистрат.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. принтер и 1 бр. UPS.
Извлечение от протокол № 9/29.03.2017 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 на Районен съд гр. Нови Пазар за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ….. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. принтер /….../ и 1 бр. UPS /…../.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с тържествено откриване на новата сграда на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Петрич по § 10-00 „Издръжка“ с ….. с цел осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с тържествено откриване на новата сграда на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Извлечение от протокол № 7/15.03.2017 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 на Районен съд гр. Пловдив за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ….. с цел осигуряване на средства за закупуване на 25 бр. монитори
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
 

14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 8/22.03.2017 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 на Районен съд гр. Пловдив за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….. с цел осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Тополовград по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. за осигуряване на 2 000 литра дизелово гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за корекция на бюджета на съда за 2017 г. по § 01-00 „Заплати“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Сливен за 2017 г. по § 01-00 „Заплати“ с …..
Корекция по параграфа ще бъде извършена служебно при възникване на реален недостиг в края на финансовата година.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Районен съд гр. Карлово за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на стойност ….., необходими за закупуване на многофункционална копирна машина до изработване критерии и лимити за закупуване на копирна техника в органите на съдебната власт.
2. Да се изиска от работната групи разработените пределни цени - лимити за закупуване на копирна техника, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 4/25.01.2017 г., т. 16. и протокол № 11/08.03.2017 г., т. 53.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :


ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен разходите за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компресирана промяна по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Сливен между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.
Мотиви: Планираните средства за съдебни заседатели и вещи лица по бюджета на Окръжен съд гр. Сливен за 2017 г. са в размер на ….., който е по-висок от изплатените суми до момента.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за изплащане на облекло за 2016 г. на съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина разходите по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за изплащане на облекло за 2016 г. на съдебен служител в размер на ….., да бъдат изплатени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г.
Корекция по параграфа ще бъде извършена, след реално възникнала необходимост от средства през годината.


20. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Добрич с искане за осигуряване на средства за закупуване на книги за награждаване на участници в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с вх. № ВСС – 4312/23.03.2017 г. от Районен съд гр. Добрич с искане за осигуряване на средства в размер на ….. за закупуване на 16 бр. книги за награждаване на участници във викторина, организирана по линия на Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Мотиви: Съгласно предложение на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС по т. 5.1 от протокол № 11/20.03.2017 г., Районен съд гр. Добрич е включен в списъка на органите на съдебната власт, бюджетите на които ще бъдат коригирани с по ….., с цел осигуряване на награден фонд, под формата на книги, енциклопедии, флаш-памети и др., във връзка с участието в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
  

21. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 11/20.03.2017 г., т. 4 относно писмо от председателя на Окръжен съд гр. Варна, с искане за финансиране на инициативи във връзка с Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

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 Окръжен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка“ за 2017 г. с ….., с цел осигуряване на средства за награден фонд във връзка с участие в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
2.  ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка“ за 2017 г. с ….., с цел осигуряване на средства за закупуване на 100 бр. Конституция на Република България във връзка с участие в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


22. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 11/20.03.2017 г., т. 5 във връзка с поискано финансиране от органи на съдебната власт, участници в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка“ за 2017 г. с ….., съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на финансови средства за награден фонд под формата на книги, енциклопедии, флаш-памети за 97 административни, окръжни и районни съдилища, които участват в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
2. ОТЛАГА разглеждането на решението по т. 5.2 от протокол № 11/20.03.2017 г. на КПИВ до представяне на конкретни ценови предложения за стойността на 12 000 бр. Конституция на Република България, които да се предоставят на ученици, участващи в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, чрез органите на съдебната власт.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка“ за 2017 г. с ….., съгласно Приложение № 2, с цел осигуряване на финансови средства за образователни материали и провеждане на инициативи от административни, окръжни и районни съдилища, които участват в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


23. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 12/27.03.2017 г., т. 6 относно отпечатване на информационни брошури и изработка на значки за учениците, участващи в Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, осъществявана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ….. с ДДС за отпечатване на 12 000 броя Конституция на Република България.

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .

24. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2017 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ със …..
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със …..
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Върховния касационен съд за 2017 г., в рамките на общия бюджет на ВКС за 2017 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …..
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …...


25. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” с ….., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” със ….., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ….., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ….., съгласно Приложение № 1.


26. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за предстоящо плащане по сключен договор за изработка и доставка на работни и посетителски столове.

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 на Софийски районен съд за 2017 г. с цел осигуряване на средства за предстоящо плащане по сключен договор (след процедура по ЗОП) за изработка и доставка на работни и посетителски столове. 
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ със …..

Разни. 

33. ОТНОСНО: Акт № 71/24.03.2017 г. на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, във връзка с решение на Комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 38/12.10.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОБЕДИНЯВА т. 33 и т. 59.


34. ОТНОСНО: Разходи по провеждане на Общите събрания за избор на членове на Висшия съдебен съвет.
Отложена по протокол № 13/22.03.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Не одобрява извършването на разход за кафе-паузи и разход за храна и напитки за трите Общи събрания за избор на членове на Висшия съдебен съвет, насрочени през м. май-юни 2017 г. и внася в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет 3 броя коригирани план-сметки за разходите за организиране и провеждане на Общите събрания за избор на членове на Висшия съдебен съвет, насрочени през м. май-юни 2017 г., за одобрение.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ОДОБРЯВА 3 броя план-сметки за разходите за организиране и провеждане на Общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите за избор на членове на Висшия съдебен съвет, насрочени през м. май-юни 2017 г.
2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише одобрените по т. 1 план-сметки.
3. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за наем на зала „Универсиада“ -  основна зала и прилежащите й помещения, намираща се в гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 2, за провеждането на Общото събрание на следователите и Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет на дати 13.05.2017г. и 27.05.2017г., с наемна цена в размер на ….. без ДДС на ден или общо за двата дни - ….. без ДДС, с право включително да го изменя и прекратява.
4. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за наем на площи - изложбена зала № 2, заедно с прилежащото й централно фоайе в „Интер Експо Център“, намиращ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 147, за провеждането на Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет на 10.06.2017 г., с наемна цена в общ размер до ….. без ДДС, с право включително да го изменя и прекратява.
  5. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка с предмет „Предоставяне за временно възмездно ползване на система за безжично гласуване за нуждите на Общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите за избор на членове на Висшия съдебен съвет“ по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събирането на оферти с обява и да подпише договор с избрания изпълнител или да прекрати възлагането на поръчката.


35. ОТНОСНО: Определяне на фиксиран размер на допълнителното възнаграждение на служителите от АВСС, които изпълняват служебните си задължения в почивни и празнични дни, участващи в организационно-техническата подготовка и провеждане на конкурсите през 2017 г. по реда на Раздел II и Раздел IIа от Глава девета на ЗСВ.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ОПРЕДЕЛЯ размер на допълнително трудово възнаграждение по чл. 345, ал. 4 от ЗСВ на служителите от АВСС, които изпълняват служебните си задължения в почивни и празнични дни, участващи в организационно-техническата подготовка и провеждане на конкурсите през 2017 г.  по реда на Раздел ІІ и Раздел ІІа от Глава девета на ЗСВ, в размер по …. на ден.


36. ОТНОСНО: Одобряване на разходи за възнаграждения на служителите на ГД „Охрана“, които ще бъдат ангажирани с осигуряването на охраната по време на писмените изпити по обявените конкурси за „младши съдии“ в окръжните съдилища, „младши прокурори“ в районните прокуратури и „младши следователи“ в следствените отдели в окръжните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …...  за изплащане на възнагражденията на служителите на ГД „Охрана” след провеждане на мероприятията и издаване на фактура за крайната сума. 
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2017 г.


37. ОТНОСНО: Задължения за такса битови отпадъци /ТБО/ на Административен съд гр. Силистра към Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за такса битови отпадъци /ТБО/ за 2012 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г., в размер на ….. към Агенция за държавна финансова инспекция за част от сграда, находяща се на ул. „Цар Шишман“ № 5, предоставена за ползване за нуждите на Административен съд гр. Силистра.


38. ОТНОСНО: Задължения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци дължими за 2017 г. с отстъпка и за 2016 г. по ЕИК на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за данък недвижими имоти /ДНИ/ и такса битови отпадъци /ТБО/, дължими за 2017 г. с отстъпка и за 2016 г. по ЕИК на ВСС, за недвижими имоти, заведени по баланса на ВСС по общини, както следва:
1. Община Чепеларе – ул. „Беломорска“ № 48 – ТБО – …...
2. Община Мадан – ул. „Обединение“ № 8 – ТБО – …..
3. Столична община, район „Сердика“ – ул. „Подполковник Калитин“ № 21 – ТБО – …..
4. Столична община, район „Витоша“ – почивен дом „Трендафила“ – ТБО за 2017 г. – ….. и главница за ТБО за периода 01.07.-31.12.2016 г. в размер на ….. + дължимата към момента на плащане лихва.
5. Столична община, район „Възраждане“ – ул. „Антим I“ № 17, ет. 7 и 8 – ТБО – …...
6. Столична община, район „Възраждане“ – ул. „Екзарх Йосиф“ № 14 – ТБО – …...
7. Община Ихтиман – ул. „Иван Вазов“ № 1 – ТБО – …...
8. Община Брезник – ул. „Пролетарска“ № 4 – ТБО – …...
9. Община Батак – учебна база „Цигов чарк“ – ТБО – …..
10. Община Велинград – ул. „Хан Аспарух“ № 3 – ТБО за 2017 г. – ….. и ТБО за периода 01.07-31.12.2016 г. – …..
11. Община Елин Пелин – ул. „Владимир Заимов“ № 1 – ТБО – …..
12. Община Своге – ул. „Александър Вутимски“ № 9 – ТБО – ….. и ДНИ – …..
13. Община Петрич – ул. „Лазар Маджаров“ № 3 – ТБО – ….


39. ОТНОСНО: Задължения за такса битови отпадъци дължими за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за такса битови отпадъци /ТБО/, дължими за 2017 г. по ЕИК на ВСС, за недвижими имоти, заведени по баланса на ВСС по общини, както следва:
1. Община Столична – р-н „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 17 – ТБО в размер на …...
2. Община Столична – р-н „Възраждане“, пл. „Света Неделя“ № 1 – ТБО в размер на …..
3. Община Столична – р-н „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ № 18 – ТБО в размер на …..
4. Община Столична – р-н „Изгрев“, бул. „Г. М. Димитров“ № 42 – ТБО в размер на …..


40. ОТНОСНО: Възстановяване по депозитната сметка на Софийска градска прокуратура на грешно иницииран превод.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Висшия съдебен съвет да възстанови по депозитната сметка на Софийска градска прокуратура сума в размер на ….


41. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Ауди А6 за нуждите на Районен съд гр. Плевен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на предложението на председателя на Върховен касационен съд с изх. № 183/30.03.2017 г. за следващо заседание на комисията.


42. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Окръжен съд гр. Габрово във връзка със смяна на обслужващата банка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Поставените въпроси са от компетентност на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово.
2. Обръща внимание на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово да преразгледа решенията на Висшия съдебен съвет по протоколи № 20/22.06.2005 г. и № 53/19.12.2006 г. и на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 50/11.11.2015 г., т. 33.


43. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 31.03.2017 г.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема за сведение обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 31.03.2017 г.
2. Предоставя на отдел „Европейски и международни програми и проекти“ Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПДУ на Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 31.03.2017 г.


44. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България с приложено искане от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Димитровград 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 Районна прокуратура гр. Димитровград да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 1 /един/ брой терминално устройство ПОС за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районна прокуратура гр. Димитровград, във връзка с искането им за монтиране на едно терминално устройство ПОС, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г. 


45. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Перник за увеличаване броя на ползваните терминалните устройства ПОС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Перник да увеличи с един брой ползваните терминални устройства ПОС, за обслужване на транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Перник, във връзка с искането им за увеличаване броя на ПОС терминалните устройства.


46. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за обслужване по трудова медицина.

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 с „Актива – 1“ ООД договор за обслужване по трудова медицина за срок от 1 (една) година, в размер до ….. без ДДС.


47. ОТНОСНО: Определяне на представител от Висшия съдебен съвет, както и председател на Окръжен съд и председател на Районен съд от страната, за участие в сформиращата се работна група, с оглед влизането в сила от 01.01.2018 г. на разпоредбата по чл. 361, ал. 3 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ОПРЕДЕЛЯ г-н Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет и председател на комисия „Бюджет и финанси“, и председателите на Софийски градски съд и Софийски районен съд, за участие в работна група, с оглед влизането в сила от 01.01.2018 г. на разпоредбата по чл. 361, ал. 3 от ЗСВ.


48. ОТНОСНО: Решение на КАК при Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 12/28.03.2017 г. относно изменение и допълнение на решение на ВСС по протокол № 57/19.11.2015 г. за определяне възнаграждения на членовете на конкурсни комисии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДОПЪЛВА И ИЗМЕНЯ решение на ВСС по протокол № 57/19.11.2015 г., т. 10, като същото придобие следната редакция:
1. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на редовен член на конкурсна комисия за провеждане на конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване, и на редовен член на изпитна комисия в края на обучението на младшите магистрати в НИП, както следва:
- за провеждане на писмен изпит – …….
- за проверена и оценена писмена работа – ….
- за устно изпитан и оценен кандидат – ….
2. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на редовен член на конкурсна комисия за провеждане на конкурс за преместване или за повишаване в длъжност, както следва:
- за проверен и оценен по реда на чл. 40 от Наредбата кандидат – …
- за проверен и оценен кандидат по реда на чл. 39, ал. 4 от Наредбата вр. чл. 189, ал. 4 от ЗСВ – ….


49. ОТНОСНО: Решение на КУС по протокол № 20/27.03.2017 г. относно възстановяване на извършен разход от „Консорциум РСРП – София“ за охрана на сграда предоставена за нуждите на СРС и СРП, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съгласно чл. 391, ал. 3, т. 1 от ЗСВ охраната на съдебните сгради се организира и осъществява от Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието, поради което комисията следва да сезира министъра на правосъдието относно осъществяването на охраната на сградата, предоставена за нуждите на СРС и СРП, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, при спазване на изискванията, регламентирани в Наредба № 4 от 10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт.


50. ОТНОСНО: Доклад във връзка с номинации за медия/журналист за годишната награда на ВСС за обективно отразяване на работата на ВСС, която се връчва в „Деня на отворените врати“, предоставен от КПИВ.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада във връзка с номинации за медия/журналист за годишната награда на ВСС за обективно отразяване на работата на ВСС, която се връчва в „Деня на отворените врати“.


51. ОТНОСНО: Писмо от Офиса на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) с приложен подписан формуляр за възстановяване на разходи за участие в дейността на ЕМСС за периода септември – декември 2016 г., изпратено от КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Офиса на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) с приложен подписан формуляр за възстановяване на разходи за участие в дейността на ЕМСС за периода септември – декември 2016 г.


52. ОТНОСНО: Информация за възстановени разходи от участието на ……. – съдия в Апелативен съд гр. Варна и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, в 38-та Редовна среща на Европейската съдебна мрежа. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията за направено възстановяване в размер на ….. във връзка с участието на …….. – съдия в Апелативен съд гр. Варна в 38-та Редовна среща на Европейската съдебна мрежа. 
 

53. ОТНОСНО: Предложение от управителя на „Декстро груп“ ООД за извънгаранционна поддръжка и актуализиране на филтъра на преносната среда, изпратено от КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

   ВРЪЩА на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ за становище по отправеното предложение от  управителя на „Декстро груп“ ООД и конкретизиране на искането относно размера на разхода и реда за неговото възлагане.


54. ОТНОСНО: Писмо от Съюза на юристите в България във връзка с тържествено събрание по случай Деня на Конституцията и юриста.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпуснат средства в размер на ….. за покриване на част от разходите по организацията и провеждането на тържественото събрание за отбелязване Деня на конституцията и юриста - 16 април.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2017 г.


55. ОТНОСНО: Жалба от сем. ……. с вх. № ВСС – 1659/30.03.2017 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение жалбата от сем. …….. с вх. № ВСС – 1659/30.03.2017 г. 
Мотиви: Комисия „Бюджет и финанси” многократно се е произнасяла с решения по поставения въпрос от сем. …., поради което и предвид това, че не сочат нови факти и обстоятелства, счита че няма основания за промяна на взетите решения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

57. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждения за участие в комисия за избор на изпълнител по реда на ЗОП във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Логистично осигуряване на обучения, събития и осигуряване на мерките за информация и публичност“ във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“ по договор № BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати възнаграждение на участниците в комисията ….. възнаграждение в размер на …. за всеки участник в съответствие с т. 24 от Заповед № ВСС-1190 от 30 януари 2017 г. на …., определена с решение № 39 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 27.10.2016 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати възнаграждение на участника …. на основание т. 24 от Заповед № ВСС-1190 от 30 януари 2017 г. на …, определена с решение № 39 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 27.10.2016 г. и чл. 7 от сключен договор № ВСС-1196 от 30.01.2017 г.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати възнаграждение на участника ….. на основание т. 24 от Заповед № ВСС-1190 от 30 януари 2017 г. на …., определена с решение № 39 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 27.10.2016 г. и чл. 7 от сключен договор № ВСС-1200 от 30.01.2017 г.

  
58. ОТНОСНО: Проект на решение във връзка с изменението на Закона за кредитните институции, в сила от 01.01.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да спазват дадените с т. 34 от ДДС № 02/27.03.2017 г. указания на министъра на финансите относно отразяване на начислена основа на разходите, свързани с получаваната от тях информация от кредитния регистър и регистъра на банковите сметки и сейфове и заплащани от централния бюджет, съгласно чл. 56, ал. 7 и чл. 56а, ал. 11 от Закона за кредитните институции.


59. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2017 г. и финансова обосновка във връзка с необходимостта от финансиране за изпълнение на Мярка 6.4.2 по Стратегическа цел 6 от Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА проекта на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2017 г. за финансиране на изпълнението на Мярка 6.4.2 по Стратегическа цел 6 от Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, с приложена финансова обосновка.
Същият да бъде изпратен на Министъра на правосъдието.


60. ОТНОСНО: Писмо от Главния секретар на ВСС във връзка с организацията по изготвянето на проект на дневен ред за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет – 20 април 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Главния секретар на ВСС във връзка с организацията по изготвянето на проект на дневен ред за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет – 20 април 2017 г.


61. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 13/28.03.2017 г. относно командироване на членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да издава заповеди за командироване в страната на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия за целите на атестирането.
2. Разходите за командироването на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия, съгласно чл. 5 от Наредбата за командировките в страната, са за сметка на Висшия съдебен съвет.


62. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на съда за 2017 г., във връзка със стопанисване на сградата. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд гр. Перник да извършва разходите свързани със стопанисване на Съдебната палата гр. Перник, в рамките на утвърдените средства по бюджета на съда за 2017 г., като вземе предвид решение на ВСС по т. 2 от протокол № 38/14.12.2005 г.
Мотиви:
При разработването на бюджетите на съдилищата за 2017 г. са заложени разходи свързани със стопанисването на сградата, в която са настанени и които следва да се възстановят на органа на съдебната власт, на когото е възложено стопанисването. 


63. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 06.04.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 06.04.2017 г.

1. Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
2. Разходи по провеждане на Общите събрания за избор на членове на Висшия съдебен съвет.
3. Задължения за такса битови отпадъци дължими за 2017 г.
4. Определяне на представител от Висшия съдебен съвет, както и председател на Окръжен съд и председател на Районен съд от страната, за участие в сформиращата се работна група, с оглед влизането в сила от 01.01.2018 г. на разпоредбата по чл. 361, ал. 3 от ЗСВ.


64. 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 06.04.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2017 г.

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

- „Дава съгласие“

2.1. Корекция по бюджетите на органи на съдебната власт, участници в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
2.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна, във връзка с Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
2.4. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на автономен цифров рекордер от звукозаписна система.
2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютри, 3 бр. UPS и 1 бр. мултифункционално устройство.
2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на модул ПП „NFORCE“ за използване на ПОС терминал за внасяне на суми по изпълнителни дела.
2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на ПП „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“.
2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на модул към JES /Електронни справки към РБСС/.
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър.
2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен магистрат.
2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. принтер и 1 бр. UPS.
2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с тържествено откриване на новата сграда на съда.
2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.

2.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации.
2.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.

- „Не дава съгласие“
2.16. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за корекция на бюджета на съда за 2017 г. по § 01-00 „Заплати“.

3. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .

3.1. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2017 г.
3.2. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.
3.3. Искане от и.ф. председател на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за предстоящо плащане по сключен договор за изработка и доставка на работни и посетителски столове.

5. Разни.

5.1. Определяне на фиксиран размер на допълнителното възнаграждение на служителите от АВСС, които изпълняват служебните си задължения в почивни и празнични дни, участващи в организационно-техническата подготовка и провеждане на конкурсите през 2017 г. по реда на Раздел II и Раздел IIа от Глава девета на ЗСВ.

5.2. Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 31.03.2017 г.

5.3. Необходимост от сключване на договор за обслужване по трудова медицина.

5.4. Изменение и допълнение на решение на ВСС по протокол № 57/19.11.2015 г. за определяне възнаграждения на членовете на конкурсни комисии.

5.5. Проект на решение във връзка с изменението на Закона за кредитните институции, в сила от 01.01.2017 г.

5.6. Проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2017 г. и финансова обосновка във връзка с необходимостта от финансиране за изпълнение на Мярка 6.4.2 по Стратегическа цел 6 от Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

5.7. Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 13/28.03.2017 г. относно командироване на членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия.




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






