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П Р О Т О К О Л   № 18
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 6 юни 2018 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Боян Магдалинчев – председател 
Боряна Димитрова
Георги Кузманов
Гергана Мутафова
Калина Чапкънова
Севдалин Мавров

ОТСЪСТВА	ЩИ: 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 Петър Станков - началник отдел "УКЦОП".
При обсъжданията по точка 1 присъства Георги Дичев – председател на Камарата на частните съдебни изпълнители.
При обсъжданията по точка 5 присъства Зорница Ненкова – началник отдел.

1. ОТНОСНО: Актуализиран проект на „Споразумение за сътрудничество за принудително събиране на вземанията на органите на съдебната власт“ между Висшия съдебен съвет и Камара на частните съдебни изпълнители, за становище.
Отложена по протокол № 17/30.05.2018 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ПРИЕМА решение на Комисия по правни и институционални въпроси по т. 15.1 от протокол № 14/21.05.2018 г. за съществуване на неяснота в чл. 2, ал. 1 на проекта на Споразумението.
2. Създава нова алинея 4 в чл. 6 на проекта на Споразумението със следното съдържание: „В три месечен срок преди да настъпят предпоставките по чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК частния съдебен изпълнител е длъжен да уведоми административния ръководител /взискател по изпълнителното производство/ за това.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ОДОБРЯВА текста на проекта за Споразумение за сътрудничество за принудително събиране вземанията на органите на съдебната власт с Камарата на частните съдебни изпълнители.
2. Упълномощава представляващия Висшия съдебен съвет да подпише споразумението.



2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2018 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 30.04.2018 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2018 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

3. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за 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 2018 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 в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


4. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване в районните прокуратури.

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 конкурсната комисия за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване в районните прокуратури да се изплатят от Прокуратурата на Република България, съгласно приложената поименна справка.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с ….
4. Възнаграждението на хабилитиран член на конкурсната комисия в размер на …. следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г., съгласно приложената справка. 


5. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт за 2018 г. във връзка с дейности по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Извлечение от протокол № 14/21.05.2018 г. от заседание на КПИВ.

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 2018 г. с …., съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на финансови средства за награден фонд под формата на книги, енциклопедии, флаш-памети и др. за съдилища и прокуратури, които участват самостоятелно или съвместно в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органи на съдебната власт за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. и по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., съгласно Приложение № 2, с цел осигуряване на финансови средства за образователни материали и провеждане на инициативи от съдилища и прокуратури, които участват самостоятелно или съвместно в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на органите на съдебната власт разходите за образователни материали и провеждане на инициативи по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ да бъдат извършени в рамките на утвърдените бюджети за 2018 г.
В срок до 15.09.2018 г. органите на съдебната власт следва да представят мотивирани заявки за необходимите средства за следващата учебна година.
3. Препоръчва на Комисия по правни и институционални въпроси да предоставя информация на Комисия „Бюджет и финанси“ за необходимите финансови средства за образователни материали, провеждане на инициативи и награден фонд във връзка с бъдещо реализиране на Програмата непосредствено след обобщаване на мотивираните заявки от ОСВ.
 4. Препоръчва на Комисия по правни и институционални въпроси преди изпълнението на Програмата през следващи учебни години да определи пределни цени за мероприятия – напр. симулативен съдебен процес, конференция, изработване на филм, материали – напр. флашки, химикалки, цветен тонер и др., както и определяне на вида и пределните цени за награди и пределен лимит за броя на Конституциите на Република България, които могат да бъдат закупувани от органите на съдебната власт.
Мотиви:
Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се провежда в рамките на учебната 2017/2018 година, която за учениците от VII – XI клас приключва на 29.06.2018 г., а за учениците до VI клас по-рано. Към настоящия момент се предполага, че дейностите по Програмата следва да са приключили, а средствата за образователни материали и инициативи да са изразходени.
Определянето на пределни цени за мероприятия и инициативи ще създаде условия за целесъобразно, икономично, ефективно и ефикасно разходване на финансови средства, при осигуряване на възможност за проява на инициативност, креативност, новаторство от органите на съдебната власт при реализирането на Програмата.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2018 г. на Софийски районен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение за претърпени неимуществени вреди по изпълнителен лист от 30.04.2018 г., издаден от Софийски районен съд.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по изпълнителни листове.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Севлиево по § 10-00 „Издръжка“ в размер на ... с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителни листове от 25.04.2018 г., издадени от Административен съд гр. Габрово.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на фасадата на сградата.
Извлечение от протокол № 18/30.05.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Административен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ с …. за авариен текущ ремонт на паднала част от мазилката по южна и северна страна на фасадата и цялостно боядисване на северната фасада на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за текущ ремонт на климатичната система.
Извлечение от протокол № 18/30.05.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Административен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка“ с …. за авариен текущ ремонт – доставка и монтаж на компресор за климатична система на сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за съдийски кабинет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Ямбол за 2018 г. с цел осигуряване на допълнителни средства за 2018 г. за закупуване на 1 брой климатик за съдийски кабинет, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Ямбол с ….


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на UPS за сървър и шредер.
Извлечение от протокол № 13/15.05.2018 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Смолян за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на UPS за сървър и шредер, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Смолян с …
3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Смолян с …
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на шредери.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА до събиране на информация.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2018 г. за закупуване на копирна машина.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на звукозаписни системи за три съдебни зали.
Извлечение от протокол № 18/30.05.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Севлиево за 2018 г. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на звукозаписни системи за повикване за три съдебни зали, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Севлиево с …
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за въвеждане на програмна система „JES“.
Извлечение от протокол № 13/15.05.2018 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Малко Търново за 2018 г. с цел осигуряване на средства за въвеждане на програмна система „JES“ за нуждите на държавния съдебен изпълнител и съдебно изпълнителната служба, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със ….
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Малко Търново със …
 

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. бюра и 3 бр. контейнери.
	
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Елин Пелин за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя бюра и 3 броя контейнери, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Елин Пелин с ..

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .

17. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2018 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. по § 01-00 „Заплати“ с ….., съгласно Приложение № 1.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …. съгласно Приложение № 1.

Разни.

19. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с искане за предоставяне на актуална информация за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2017 г., в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, изпратено от КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на правосъдието.


20. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални въпроси от 28.05.2018 г. във връзка със заявление от … – съдебен секретар в Окръжен съд гр. Велико Търново относно приложението на чл. 224 от КТ и хипотезата на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПОДКРЕПЯ решението на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС по т. 10.1 от протокол № 15/28.05.2018 г.
2. Изпраща решението по т. 20 от настоящия протокол на … – съдебен секретар в Окръжен съд гр. Велико Търново. 


21. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 50 броя нови автомобили за нуждите на Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт“, по две обособени позиции, обособена позиция № 1 „Доставка на 13 броя нови автомобили за нуждите на Висшия съдебен съвет“ и обособена позиция № 2 „Доставка на 37 броя нови автомобили за нуждите на органите на съдебната власт“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе открита по вид процедура за избор на изпълнител, и възложи обществена поръчка с предмет: „Доставка на 50 броя нови автомобили за нуждите на Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт“, по две обособени позиции, обособена позиция № 1 „Доставка на 13 броя нови автомобили за нуждите на Висшия съдебен съвет“ и обособена позиция № 2 „Доставка на 37 броя нови автомобили за нуждите на органите на съдебната власт“ при прогнозна стойност …. без ДДС и да подпише договор с избрания изпълнител.


23. ОТНОСНО: Решение на КАК към СК на ВСС от 28.05.2018 г. относно увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Ботевград с 1 щ.бр. за длъжността „съдия“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съдийската колегия на ВСС се е произнесла по предложението за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Ботевград с 1 щ.бр. за длъжността „съдия“ с решение по протокол № 18/05.06.2018 г.
 

24. ОТНОСНО: Решение на КАК към СК на ВСС от 28.05.2018 г. относно увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Омуртаг с 1 щ.бр. за длъжността „съдия“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съдийската колегия на ВСС се е произнесла по предложението за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Омуртаг с 1 щ.бр. за длъжността „съдия“ с решение по протокол № 18/05.06.2018 г.


25. ОТНОСНО: Решение на КАК към СК на ВСС от 28.05.2018 г. относно увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Несебър с 1 щ.бр. за длъжността „съдия“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

В рамките на утвърдения бюджет на Районен съд гр. Несебър искането за увеличаване на щатната численост с 1 щ.бр. за длъжност „съдия“ е финансово обезпечено, съгласно приложената справка.


26. ОТНОСНО: Проект на решение на Комисия „Управление на собствеността“ относно организиране и провеждане на обществена поръчка за строителство по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП /събиране на оферти с обява/ с предмет: „Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 19/06.06.2018 г., т. 6.
27. ОТНОСНО: Проект на решение на Комисия „Управление на собствеността“ относно организиране и провеждане на обществена поръчка за строителство по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП /събиране на оферти с обява/ с предмет: „СМР по основен ремонт на фасади на сградата на Окръжен съд гр. Шумен“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 19/06.06.2018 г., т. 5.


28. ОТНОСНО: Проект на решение на Комисия „Управление на собствеността“ относно организиране и провеждане на обществена поръчка за строителство по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП /събиране на оферти с обява/ с предмет: „СМР по основен ремонт на фасади на сградата на Районен съд гр. Варна“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 19/06.06.2018 г., т. 4.


29. ОТНОСНО: Проект на решение на Комисия „Управление на собствеността“ относно организиране и провеждане на обществена поръчка за строителство по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП /събиране на оферти с обява/ с предмет: „I-ви етап „Строителни работи по част „Отопление, вентилация и климатизация“ на обект „Реконструкция и основно обновяване на сградата, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена, находяща се в УПИ II, кв. 39, ул. „Й. Й. Брадати“ № 2“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 19/06.06.2018 г., т. 3.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

30. ОТНОСНО: Одобряване на разход във връзка с решение на Пленума на ВСС по протокол № 40/07.12.2017 г., т. 42.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер до ….. без ДДС по бюджета на ВСС за 2018 г., във връзка с решение на Пленума на ВСС по протокол № 40/07.12.2017 г., т. 42.
 

31. ОТНОСНО: Упълномощаване на и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет за сключване на граждански договори.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА извършването на разход в размер на …. за сключване на два броя граждански договора /по …. за един брой договор/ с предмет: Оказване на експертна и техническа помощ на отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“ в АВСС за изготвянето на техническо задание за следните обекти:
- Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82 за нуждите на специализираните органи на съдебната власт – съд и прокуратура.
- Проектиране, преустройство и промяна на предназначението на почивна база, находяща се в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна в национален учебен център за органите на съдебната власт.


32. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 07.06.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 07.06.2018 г.

1. Организиране и провеждане на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 50 броя нови автомобили за нуждите на Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт“, по две обособени позиции, обособена позиция № 1 „Доставка на 13 броя нови автомобили за нуждите на Висшия съдебен съвет“ и обособена позиция № 2 „Доставка на 37 броя нови автомобили за нуждите на органите на съдебната власт“.

2. Одобряване на разход във връзка с решение на Пленума на ВСС по протокол № 40/07.12.2017 г., т. 42.


33. 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 07.06.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2018 г.

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

„Дава съгласие“

2.1. Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

2.2. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване в районните прокуратури.

2.3. Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт за 2018 г. във връзка с дейности по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

2.4. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по изпълнителни листове.

2.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на фасадата на сградата.

2.7. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за текущ ремонт на климатичната система.

2.8. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за съдийски кабинет.

2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на UPS за сървър и шредер.

2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на звукозаписни системи за три съдебни зали.

2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за въвеждане на програмна система „JES“.

2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. бюра и 3 бр. контейнери.

„Не дава съгласие“

2.13. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

3. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .

3.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

4. Разни.

4.1. Актуализиран проект на „Споразумение за сътрудничество за принудително събиране на вземанията на органите на съдебната власт“ между Висшия съдебен съвет и Камара на частните съдебни изпълнители.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           						БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ






