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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  27
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 26 юли 2017 г.




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

ОТСЪСТВА	: Елка Атанасова

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.
При обсъжданията по точки 38, 39, 40 и 41 от дневния ред присъства Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС.


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

1. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в НИП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в НИП, да се изплатят от органите на съдебната власт и Прокуратурата на Република България съгласно приложената поименна справка, както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.2. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Апелативен съд гр. София за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.3. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.4. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Окръжен съд гр. Сливен за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.5. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.6. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Софийски градски съд за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.7. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.8. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.9. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Апелативен специализиран наказателен съд за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.10. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Окръжен съд гр. Ловеч за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.11. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.12. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.13. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Прокуратурата на Република България за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.14. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Окръжен съд гр. Видин за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА  бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”  със  …..


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: Писма от органите на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета 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 корекция по бюджетите на Висш съдебен съвет и органите на съдебната власт за 2017 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участниците в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС, съгласно Приложение № 1, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на органите на съдебната власт с …., съгласно Приложение № 1.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 9 бр. компютърни конфигурации за новопостъпили магистрати.
Извлечение от протокол № 21/19.07.2017 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 Окръжен съд гр. Варна за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на 9 бр. компютърни конфигурации за новопостъпили магистрати, за които няма налична техника.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за доплащане сума 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 на бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Велико Търново по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за доплащане сума за облекло за 2017 г. на новоназначен служител в размер на ….
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ .


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за преводачи от чужди езици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Административен съд гр. Хасково за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за осигуряване на средства за преводачи от чужди езици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Административен съд гр. Ямбол за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за охрана на сградата, находяща се на бул. „Скобелев“ № 23.

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 Софийски районен съд по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за охрана на сградата, находяща се на бул. „Скобелев“ № 23 за периода 01.01.2017 г. – 30.09.2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.
При необходимост по бюджета на Софийски районен съд ще бъдат осигурени допълнително средства за охрана на сградата, находяща се на бул. „Скобелев“ № 23 за периода след 30.09.2017 г.

 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован младши съдия.

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 командировъчни пари на командирован магистрат в органи на съдебната власт в друго населено място на страната, различно от постоянната му месторабота.
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Ботевград за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари до 30.09.2017 г. на командирован младши съдия от Софийски окръжен съд в Районен съд гр. Ботевград.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър.
Извлечение от протокол № 21/19.07.2017 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. Брезник 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“.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за доплащане суми за облекло на двама съдебни служители.

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. Бяла Слатина по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за доплащане суми за облекло за 2017 г. на двама съдебни служители в размер на ….
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ .


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за изплащане на суми по сключен договор по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ на МТСП.

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. Ивайловград за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …. за изплащане на суми по сключен договор по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ на МТСП, до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“  по бюджета на съдебната власт. 


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдия по вписванията.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите за 2017 г. на Районен съд гр. Карнобат и Районен съд гр. Бургас по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдия по вписванията, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Бургас с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Карнобат с …..


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител, за участие в работна група за изготвяне на Правила за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд гр. Стара Загора за 2017 г. с …., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител, за участие в работна група за изготвяне на Правила за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Стара Загора с ….
 

15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя мултифункционални устройства.
Извлечение от протокол № 21/19.07.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Добрич в размер на …. по § 10-00 „Издръжка“ с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя мултифункционални устройства, поради липса на източници на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени …. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на …. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на …. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на ….. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - …., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на …..
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност ….. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат средства в незначителен размер за доставка на дълготрайни активи.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора 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:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Стара Загора в размер на …. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с цел осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина, поради липса на източници на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени …. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на …. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на ….. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на …. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - …., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на …..
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност …. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат средства в незначителен размер за доставка на дълготрайни активи.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище 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:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Търговище в размер на …. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с цел осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина, поради липса на източници на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени …. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на …. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на …. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на …. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - …., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на …..
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност …. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат средства в незначителен размер за доставка на дълготрайни активи.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на телевизор за презентиране на лекции.

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 Административен съд гр. Добрич за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване на телевизор за презентиране на лекции, поради липса на източник на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени …. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на ….. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на ….. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на ….. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - …., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на ….
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност ….. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат средства в незначителен размер за доставка на дълготрайни активи.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. UPS и 1 бр. мрежово устройство.
Извлечение от протокол № 21/19.07.2017 г. от заседание на КПКИТ.

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 Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ….. за закупуване на 3 бр. UPS и 1 бр. мрежово устройство, поради липса на източник на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени …. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на …. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на ….. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на …... за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - …., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на …..
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност ….. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат средства в незначителен размер за доставка на дълготрайни активи.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на климатик за работно помещение.

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 Административен съд гр. Силистра за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….. за закупуване на климатик за работно помещение, поради липса на източник на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени ….. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на ….. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на ….. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на ….. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - …., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на ….
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност ….. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат средства в незначителен размер за доставка на дълготрайни активи.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника.
Извлечение от протокол № 21/19.07.2017 г. от заседание на КПКИТ.

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 Районен съд гр. Карлово за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ със …. за закупуване на звукозаписна техника, поради изчерпан източник на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени …. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на …. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на ….. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на ….. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - ….., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на ….
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност ….. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат средства в незначителен размер за доставка на дълготрайни активи.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника.
Извлечение от протокол № 21/19.07.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Карнобат в размер на …. с цел осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране. 
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени ….. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на …. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на ….. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на ….. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - …., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на ….
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност ….. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат средства в незначителен размер за доставка на дълготрайни активи.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя информационни дисплеи.
Извлечение от протокол № 21/19.07.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Мадан в размер на ….. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя информационни дисплеи, поради липса на източници на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени ….. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на ….. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на ….. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на ….. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - …., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на ….
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност ….. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат средства в незначителен размер за доставка на дълготрайни активи.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой многофункционална копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Мадан в размер на ….. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой многофункционална копирна машина, поради липса на източници на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени ….. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на ….. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на ….. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на ….. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - ….., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на ….
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност ….. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат средства в незначителен размер за доставка на дълготрайни активи.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за доставка и монтаж на звукозаписна и повикваща система за две съдебни зали.

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 Районен съд гр. Провадия за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ….. за доставка и монтаж на звукозаписна и повикваща система за две съдебни зали, поради изчерпан източник на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени ….. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на ….. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на ….. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на ….. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - ….., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на ….
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност ….. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат средства в незначителен размер за доставка на дълготрайни активи.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за доставка и монтаж на два  информационни дисплея 32“ пред две съдебни зали и един обобщаващ информационен дисплей 43“.

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 Районен съд гр. Провадия за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….. за доставка и монтаж на два информационни дисплея 32“ пред две съдебни зали и един обобщаващ информационен дисплей 43“, поради липса на източник на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени ….. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на ….. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на ….. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на … за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - …., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на ….
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност ….. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат средства в незначителен размер за доставка на дълготрайни активи.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой многофункционална копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Търговище в размер на ….. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой многофункционална копирна машина, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени ….. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на ….. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на ….. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на ….. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - …., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на ….
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност ….. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат средства в незначителен размер за доставка на дълготрайни активи.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на 5 броя климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Търговище в размер на …. по § 10-00 „Издръжка“ с цел осигуряване на средства за закупуване на 5 броя климатици, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени ….. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на ….. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на ….. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на ….. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - …., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на ….
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност ….. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат средства в незначителен размер за доставка на дълготрайни активи.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника.
Извлечение от протокол № 21/19.07.2017 г. от заседание на КПКИТ.

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 Районен съд гр. Хасково за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ….. за закупуване на звукозаписна техника, поради изчерпан източник на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени …. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на …. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на …. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на …. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - …., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на ….
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност …. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат средства в незначителен размер за доставка на дълготрайни активи.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна система и 1 бр. информационно табло.
Извлечение от протокол № 21/19.07.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Чепеларе по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна система, както и по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ в размер на ….. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой информационно табло, поради липса на източници на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени …. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на …. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на …. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на ….. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - …., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на ….
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност …. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат средства в незначителен размер за доставка на дълготрайни активи.


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за внедряване на модул „Електронни справки към Регистър на банковите сметки и сейфове“ към „JES“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение след провеждане на среща на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ с „Темида 2000“ - Еди Чакъров ЕТ, с оглед намаляване стойността на модул „Електронни справки към Регистър на банковите сметки и сейфове“ към „JES“.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за корекция на бюджета за 2017 г. по § 01-00 „Заплати“, поради недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Пирдоп за 2017 г. с …. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, с цел осигуряване на средства за изплащане на работна заплата.
Корекция на бюджета по 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ ще бъде извършена служебно. 


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за доплащане суми за облекло. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново разходите по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за доплащане суми за облекло в размер на …. да бъдат изплатени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г., като при необходимост бъде извършена вътрешно-компенсирана промяна от § 10-00 „Издръжка“ в § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала“.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан разходите за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител в размер на …. да бъдат извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2017 г.
Мотиви:
Планираните средства за облекло по бюджета на Районен съд гр. Чирпан за 2017 г. са в размер на …., който е по-висок от изплатените суми до момента.
 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .

35. ОТНОСНО: Корекция по бюджета за дейността на учебно и почивно дело на Върховния административен съд за 2017 г., в рамките на утвърдения бюджет на ВАС за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния административен съд за 2017 г., в рамките на общия бюджет на ВАС за 2017 г., както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА средствата по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….. по бюджета за дейността на учебно и почивно дело на ВАС за 2017 г., в рамките на утвърдения бюджет на ВАС за 2017 г.


36. 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” с ….., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с …., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

38. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършената одитна проверка за консултиране във Върховен касационен съд възложена с решение по протокол № 12 от 06.04.2017 г., т. 30 на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема резултатите от изпълнението на одитния ангажимент за консултиране във Върховен касационен съд – мнението по отношение идентифициране и оценяване на рисковете, свързани с организацията на дейността по управление на човешките ресурси във ВКС и препоръките за подобряване на дейността.


39. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. Монтана по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 18 от протокол № 15/11.05.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на препоръките по т. 1 и т. 7 от одобрения с решение на Пленума на ВСС по т. 18 от протокол № 15/11.05.2017 г. план за действие, съгласно представената информация от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Монтана.


40. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. Шумен по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 17 от протокол № 6/16.02.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява действията за изпълнението на препоръките по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по протокол № 6/16.02.2017 г., съгласно представената информация от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Шумен.


41. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1712 в Районен съд гр. Тетевен.

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. Тетевен.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.
3. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за изпълнение на препоръка № 6.2 от таблицата с препоръките, приложение на одитния доклад.


42. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръката в Районен съд гр. Карлово по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 23.2 от протокол № 19/15.06.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на препоръките по т. 1 от одобрения с решение на Пленума на ВСС по т. 23.2 от протокол № 19/15.06.2017 г. план за действие, съгласно представената информация от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Карлово.

Разни.

44. ОТНОСНО: Благодарствено писмо от председателя на Апелативен съд гр. Бургас за оказаното съдействие от Комисия „Бюджет и финанси“ за осигуряване на средства за изграждането на охранително и декоративно фасадно осветление на Съдебна палата Бургас.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение благодарственото писмо от председателя на Апелативен съд гр. Бургас.


45. ОТНОСНО: Отчет за извършените административни разходи на Бюрото по защита за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП, изпратен от Прокуратура на Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА Отчет за извършените административни разходи на Бюрото по защита за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП. 


46. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Районен съд гр. Гълъбово относно изплащане на възнаграждение на съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентност на административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово.


47. ОТНОСНО: Окончателен одитен доклад № 0400119316 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2016 г. на Висшия съдебен съвет, одитно становище и заверен без резерви с обръщане на внимание Годишен финансов отчет за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема извършеният финансов одит на Годишния финансов отчет за 2016 г. на Висшия съдебен съвет.
2. Докладът да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.


48. ОТНОСНО: Писмо от Българска народна банка относно заплащането на такси при извършване на справки в Регистъра на банковите сметки и сейфове.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА преписката на Комисия по правни и институционални въпроси, за становище.


49. ОТНОСНО: Задължения за такса битови отпадъци дължими за административна сграда на бул. „Драган Цанков“ № 6 за периода 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. и 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 за административна сграда, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 6, предоставена за нуждите на Софийски районен съд, в размер на …. - главница за периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2017 г. и дължимата към момента на плащане лихва.


50. ОТНОСНО: Предоставяне на 1 бр. лаптоп от наличните в администрацията на ВСС на Административен съд гр. Пазарджик.
Извлечение от протокол № 21/19.07.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 11, ал. 5 от ППЗДС, да се предостави на Административен съд гр. Пазарджик безвъзмездно за управление 1 /един/ брой Лаптоп Fugitsu Lifebook A514 от наличните в администрацията на ВСС, съгласно приложения списък.


51. ОТНОСНО: Възстановяване на сума на „…..“ ООД поради двойно внасяне по сметката на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се възстанови сумата …. по сметката на „….“ ООД поради двойно внасяне по сметката на Висшия съдебен съвет.


52. ОТНОСНО: Запитване от и.ф. председател на Софийски районен съд относно одобряване на предстоящи разходи за поддръжка на автомобилния парк на СРС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА запитването на и.ф. председател на Софийски районен съд на създадената работна група, съгласно Заповед № ВСС-9054/30.06.2017 г. на Главния секретар на ВСС, за изразяване на становище.


53. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 39/24.07.2017 г. относно извършване на текущ ремонт на четири броя ведомствени жилища. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. с ДДС за текущ ремонт на четири броя ведомствени жилища на територията на гр. София, а именно: апартамент на ул. „.., ж.к. „..“; апартамент .. в ж.к. „..“, бл. ..; апартамент .., .. и апартамент .., ….
2. Решението да се изпрати на комисия „Управление на собствеността“.


54. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 39/24.07.2017 г. относно предложение за вътрешно-компенсирана корекция по параграф § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ от инвестиционната програма на ВСС за 2017 г. на органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2017 г., в рамките на утвърдения бюджет, съгласно приложения неразделна част от решението .


55. ОТНОСНО: Предоставяне на информация във връзка с изготвяне на Анализ на ефективността на Комуникационната политика на ВСС и на напредъка в изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС 2014-2018 г.
Извлечение от протокол № 24/17.07.2017 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 24/17.07.2017 г., т. 5.


56. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 24/17.07.2017 г. относно запитване от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във връзка с решение по протокол № 18/29.04.2014 г., т. 14 на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Решението на КПКИТС по протокол № 18/29.04.2014 г., т. 14 за определяне на пределни цени с ДДС за закупуване на компютърна техника има задължителен характер, считано от датата на неговото постановяване.


57. ОТНОСНО: Сключване на договор за изработка на техническо задание, като част от документация за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина, медицински застраховки и при необходимост хотелски резервации и наземен транспорт в чужбина за членове на ВСС, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители, както и придружаващите ги лица при служебни пътувания.
Отложена по протокол № 26/19.07.2017 г. на КБФ.

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 Адвокатско дружество „…“ за изработка на техническо задание, като част от документация за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина, медицински застраховки и при необходимост хотелски резервации и наземен транспорт в чужбина за членове на ВСС, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители, както и придружаващите ги лица при служебни пътувания, включващо Техническа спецификация, критерии за подбор, критерии за възлагане ведно със съответните показатели за оценка, мотиви за избора на показателите за оценка, относителна тежест на същите, методика за оценка на офертите, образци на техническо и ценово предложение, за срок от 15 /петнадесет/ календарни дни, на стойност … без ДДС, включително с право да го изменя или прекратява.


58. ОТНОСНО: Доклад за проучване на място във връзка с участие в учебно посещение в Кралство Нидерландия и Република Австрия при изпълнение на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, Дейност 3 „Разработване на модел за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите“.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 27.07.2017 г

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде поканен за 4 дни през месец септември 2017 г. на посещение в Република България господин Хенк Навес – Председател на Окръжен съд – Амстердам - Кралство Нидерландия, след представяне на план-сметка от началник отдел „Европейски и международни програми и проекти“ за необходимите разходи за посрещането му.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ОДОБРЯВА представения доклад от проведеното работно посещение в Кралство Нидерландия.
2. ОДОБРЯВА представения доклад от проведеното работно посещение в Република Австрия. 


59. ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация от …. от „Дневник“ с вх. № ВСС – 9930/17.07.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА проект на изготвена информация по заявление за достъп до обществена информация с вх. № ВСС – 9930/17.07.2017 г.
2. ИЗПРАЩА решението на комисията и исканата информация на отговорното лице по ЗДОИ за предприемане на действия по реда на раздел ІV, т. 1 от Вътрешните правила за достъп до обществена информация във ВСС.


60. ОТНОСНО: Съдебно удостоверение издадено от Софийски градски съд на г-жа …., изпратено от СГС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА съдебното удостоверение издадено от Софийски градски съд на г-жа ……


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


61. ОТНОСНО: Командироване на участник в заключителна конференция по проект на тема „Изграждане на рамка за качество на съдебните услуги“, която ще се проведе на 31 август 2017 г. в гр. Париж, Франция.
Извлечение от протокол № 25/24.07.2017 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност“ в АВСС, за участие в заключителна конференция по проект на тема „Изграждане на рамка за качество на съдебните услуги“, за периода 30 август – 1 септември 2017 г. в гр. Париж, Франция.
2. Пътните разходи и разходите за две нощувки са за сметка на организаторите.
3. Разходите за дневни пари за три дни и за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


62. ОТНОСНО: Командироване на съдия – представител на България, за участие в VII-та Специална комисия на Хагската конференция за международно частно право по практическо приложение на Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца и Хагската конвенция от 1996 г. за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата, която ще се проведе в гр. Хага, Нидерландия, в периода 10.10.2017 г. – 17.10.2017 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована за участие в VII-та Специална комисия на Хагската конференция за международно частно право в гр. Хага, Нидерландия, за периода 9.10.2017 г. – 18.10.2017 г.:
- Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд, определена за контактна точка на Република България в Международната Хагска мрежа и член на Международната асоциация на съдиите, занимаващи се със семейно право.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки по фактически размер, разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка за периода на командироване са за сметка на Висшия съдебен съвет.
 
63. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 39/24.07.2017 г. относно извършване на текущ ремонт в сграда за нуждите на Висш съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, гр. София, за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА извършването на разход за текущ ремонт на всички помещения в сградата на Висш съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, гр. София определен по приложената количествено-стойностна сметка на ……….
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС.

64. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за безвъзмездно предоставяне на автомобили на 68 бригада „Специални сили“.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Прокуратура на Република България да предостави безвъзмездно за управление на 68 бригада „Специални сили“ следните автомобили:
- лек автомобил марка „..“, модел „..“ с рег. № .. и балансова стойност ….
- лек автомобил марка „..“, модел „..“ с рег. № .. и балансова стойност …
- лек автомобил марка „..“, модел „..“ с рег. № .. и балансова стойност ….


66. ОТНОСНО: Изготвяне на проектобюджет за 2018 г. и бюджетни прогнози за 2019 г. и 2020 г. на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Във връзка с т. 2.2.3. от РМС № 37 от 19.01.2017 г. за бюджетната процедура за 2018 г. и изготвянето на проекта на бюджет за 2018 г. и бюджетни прогнози за 2019 г. и 2020 г. на съдебната власт, ПРЕДЛАГА на комисия „Управление на собствеността“ при необходимост да актуализира предоставената по т. 7 от Протокол № 11/22.02.2017 г. на комисия „Управление на собствеността“ информация в срок до 15.08.2017 г., относно необходимите средства за капиталови разходи за периода 2018 г. – 2020 г.


67. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 27.07.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 27.07.2017 г.


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

- „Дава съгласие“

1.1. Възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в НИП.

1.2. 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.

1.3. Писма от органите на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2017 г.

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 9 бр. компютърни конфигурации за новопостъпили магистрати.

1.5. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за доплащане сума за облекло на новоназначен служител.

1.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за преводачи от чужди езици.

1.7. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.

1.8. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за охрана на сградата, находяща се на бул. „Скобелев“ № 23.

1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован младши съдия.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за доплащане суми за облекло на двама съдебни служители.

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за изплащане на суми по сключен договор по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ на МТСП.

1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдия по вписванията.

1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител, за участие в работна група за изготвяне на Правила за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата.

- „Не дава съгласие“

1.15. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя мултифункционални устройства.

1.16. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.

1.17. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.

1.18. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на телевизор за презентиране на лекции.

1.19. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. UPS и 1 бр. мрежово устройство.

1.20. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на климатик за работно помещение.

1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника.

1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника.

1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя информационни дисплеи.

1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой многофункционална копирна машина.

1.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за доставка и монтаж на звукозаписна и повикваща система за две съдебни зали.

1.26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за доставка и монтаж на два  информационни дисплея 32“ пред две съдебни зали и един обобщаващ информационен дисплей 43“.

1.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой многофункционална копирна машина.

1.28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на 5 броя климатици.

1.29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника.

1.30. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна система и 1 бр. информационно табло.

- „Отлага“

1.31. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за корекция на бюджета за 2017 г. по § 01-00 „Заплати“, поради недостиг.

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

2.1. Корекция по бюджета за дейността на учебно и почивно дело на Върховния административен съд за 2017 г., в рамките на утвърдения бюджет на ВАС за 2017 г.

2.2. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

4. Одитни доклади.

4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършената одитна проверка за консултиране във Върховен касационен съд възложена с решение по протокол № 12 от 06.04.2017 г., т. 30 на Пленума на ВСС.

4.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. Монтана по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 18 от протокол № 15/11.05.2016 г.

4.3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. Шумен по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 17 от протокол № 6/16.02.2017 г.

4.4. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1712 в Районен съд гр. Тетевен.

4.5. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръката в Районен съд гр. Карлово по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 23.2 от протокол № 19/15.06.2017 г.

5. Разни.

5.2. Окончателен одитен доклад № 0400119316 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2016 г. на Висшия съдебен съвет, одитно становище и заверен без резерви с обръщане на внимание Годишен финансов отчет за 2016 г.

5.3. Задължения за такса битови отпадъци дължими за административна сграда на бул. „Драган Цанков“ № 6 за периода 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. и 2017 г.

5.4. Предоставяне на 1 бр. лаптоп от наличните в администрацията на ВСС на Административен съд гр. Пазарджик.

5.5. Проект на решение относно запитване от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във връзка с решение по протокол № 18/29.04.2014 г., т. 14 на КПКИТС.

5.6. Сключване на договор за изработка на техническо задание, като част от документация за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина, медицински застраховки и при необходимост хотелски резервации и наземен транспорт в чужбина за членове на ВСС, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители, както и придружаващите ги лица при служебни пътувания.

5.7. Предложение от Главния прокурор на Република България за безвъзмездно предоставяне на автомобили на 68 бригада „Специални сили“.





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






