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П Р О Т О К О Л   № 22
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 4 юли 2018 г.



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

ОТСЪСТВА	: Гергана Мутафова

От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник отдел „Бюджетно финансиране” и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител. 
При обсъжданията по точка 21 присъства Огнян Дамянов – член на Висшия съдебен съвет.
При обсъжданията по точка 29 присъства Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“.


1. ОТНОСНО: Представяне на бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПОДДЪРЖА одобрената от Пленума на Висшия съдебен съвет бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2019 – 2021 г., приета с решение по протокол № 6/01.03.2018 г.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
 
2. 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“ със …. 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.
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитна комисия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Хасково за 2018 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитна комисия по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии в края на обучението им в НИП.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Хасково с ….
 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по изпълнителен лист.

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. Плевен по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума от Прокуратурата на Република България по изпълнителен лист, издаден от Окръжен съд гр. Плевен.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


5. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за осигуряване на средства за основен ремонт на отоплителната инсталация в сградата на Военно-окръжна прокуратура – София.
Извлечение от протокол № 22/27.06.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Прокуратурата на Република България за 2018 г. с цел осигуряване на средства за извършване на неотложен основен ремонт на отоплителната инсталация в сградата на Военно-окръжна прокуратура – София, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Прокуратурата на Република България с ….
2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на …. за извършване на неотложен основен ремонт на отоплителната инсталация в сградата на Военно-окръжна прокуратура – София, са за сметка на утвърдения Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради, съгласно решение по т. 15 от протокол № 6/01.03.2018 г. на Пленума на ВСС. 


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за доставка и изграждане на две входни врати на съдебна зала и ремонт на фоайе и коридор.
Извлечение от протокол № 22/27.06.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Шумен и ВСС за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за доставка и изграждане на две входни врати на съдебна зала, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Шумен с …..
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Шумен по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на фоайе и коридор.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на портална плъзгаща врата към паркинга.
Извлечение от протокол № 22/27.06.2018 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 Окръжен съд гр. Пазарджик за 2018 г. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на портална плъзгаща врата към паркинга в двора, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Пазарджик с ….

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за подмяна на осветлението.
Извлечение от протокол № 22/27.06.2018 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 на Районен съд гр. Севлиево по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за подмяна на луминисцентно с диодно осветление.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

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

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда 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. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Крумовград за 2018 г., с цел осигуряване на средства в размер на …. за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати“ със …..
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ със …..

Разни.

14. ОТНОСНО: Съгласуване на проект на финансова обосновка на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по проект на Националната програма „Цифрова България 2025“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА проект на финансова обосновка по Проект на Решение  на Министерски съвет за приемане на проект на Национална програма „Цифрова България 2025“.
 

15. ОТНОСНО: Актуализиране на Инвестиционната програма по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на ВСС за 2018 г.
Извлечение от протокол № 22/27.06.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. СЪГЛАСУВА общия размер на годишна задача за 2018 г. в размер на ….. в представеното актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
2. Изпраща решението по т. 1 на Комисия „Управление на собствеността“, по компетентност.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решения на комисия „Управление на собствеността“ по т. 3 от протокол № 22/27.06.2018 г. и по т. 10 от протокол № 23/04.07.2018 г.,
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на съдебната власт за 2018 г., както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА утвърдения размер на резерва за непредвидени и неотложни разходи за 2018 г. с ….
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Окръжен съд гр. Добрич за 2018 г., във връзка с извършването на ремонт на санитарни възли, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ със ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ със ….


16. ОТНОСНО: Доклад относно изпълнението на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ и необходими бъдещи действия за реализацията му.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение доклада за изпълнението на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ и необходими бъдещи действия за реализацията му.
2. Препоръчва на ръководителите на проектите в докладите за изпълнението на проекта да се включат данни заложени в решението на Пленума на ВСС по т. 40.1 от 31.05.2018 г.
3. В изпълнение на решение на Пленума на ВСС по т. 40.1 от 31.05.2018 г. препоръчва на ръководителя на проекта да внесе изготвеният доклад за разглеждане на заседание на Пленума на ВСС.


17. ОТНОСНО: Доклад относно изпълнението на проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение доклада за изпълнението на проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им“.
2. Препоръчва на ръководителите на проектите в докладите за изпълнението на проекта да се включат данни заложени в решението на Пленума на ВСС по т. 40.1 от 31.05.2018 г.
3. В изпълнение на решение на Пленума на ВСС по т. 40.1 от 31.05.2018 г. препоръчва на ръководителя на проекта да внесе изготвеният доклад за разглеждане на заседание на Пленума на ВСС.


18. ОТНОСНО: Доклад относно изпълнението на проект „Ефективен достъп до правосъдие“, по който ВСС е партньор на МП по ОПДУ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение доклада за изпълнението на проект „Ефективен достъп до правосъдие“, по който ВСС е партньор на МП по ОПДУ.
2. Препоръчва на ръководителите на проектите в докладите за изпълнението на проекта да се включат данни заложени в решението на Пленума на ВСС по т. 40.1 от 31.05.2018 г.
3. В изпълнение на решение на Пленума на ВСС по т. 40.1 от 31.05.2018 г. препоръчва на ръководителя на проекта да внесе изготвеният доклад за разглеждане на заседание на Пленума на ВСС.


19. ОТНОСНО: Доклад за изпълнението на дейностите по проект „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение доклада за изпълнението на дейностите по проект „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“.
2. Препоръчва на ръководителите на проектите в докладите за изпълнението на проекта да се включат данни заложени в решението на Пленума на ВСС по т. 40.1 от 31.05.2018 г.
3. В изпълнение на решение на Пленума на ВСС по т. 40.1 от 31.05.2018 г. препоръчва на ръководителя на проекта да внесе изготвеният доклад за разглеждане на заседание на Пленума на ВСС.


20. ОТНОСНО: Участие на определени експерти от ВСС в работна среща - обучение за инсталиране на e-Codex по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX”  (EXEC), финансиран от Европейската комисия по програма „Justice”, която ще се проведе в периода 12-13 юли 2018 г. в гр. Виена, Австрия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРЕДЛАГА на Главния прокурор на Република България да възложи организацията по командироването на  г-н … – директор на Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ при АГП и г-н … – началник отдел „Информационно обслужване“, дирекция „ИОТ“ при АГП, за участие в експертна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX” по програма „Правосъдие“, която ще се проведе в периода 12-13 юли 2018 г. в гр. Виена, Австрия.
2. Разходите за пътни, дневни пари за 3 дни, медицински застраховки, квартирни и нощувки за 2 дни на двамата определени от ВСС експерти по проекта са за сметка на бюджета на ВСС, като 80% от извършените разходи ще бъдат възстановени от бюджета на проекта в съответствие с правилата на Програма „Правосъдие“, финансирана от ЕК. Пътуването ще се осъществи със самолет.


21. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 27.06.2018 г. във връзка с искането на председателя на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за основен ремонт на входната врата на сградата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Разград за 2018 г., с цел осигуряване на средства за основен ремонт за изработка, доставка и монтаж на двукрила врата с витраж /…. с ДДС/ и съпътстващите дейности по демонтажа /…. с ДДС/, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Окръжен съд гр. Разград с ….
2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на …. за основен ремонт за изработка, доставка и монтаж на двукрила врата с витраж и съпътстващите дейности по демонтажа са за сметка на утвърдения Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради, съгласно решение по т. 15 от протокол № 6/01.03.2018 г. на Пленума на ВСС.


22. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Районен съд гр. Никопол за сключен анекс към рамков договор за комплексно банково обслужване. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение сключеният Анекс към рамков договор за комплексно банково обслужване на Районен съд гр. Никопол. 


23. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация“ към СК от 26.06.2018 г. относно искане от председателя на Софийски военен съд за сключване на граждански договор с външен изпълнител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Съдебна администрация“ към СК от 26.06.2018 г.


24. ОТНОСНО: Становище относно финансовите възможности на органите на съдебната власт за разкриване на нови щатни бройки.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Исканията за разкриване на нови щатни бройки от органите на съдебната власт не могат да бъдат финансово обезпечени в рамките на утвърдените им бюджети по § 01-00 „Заплати“ до изготвяне на анализ след приключване на деветмесечието и извършване на корекции на бюджетите на органите на съдебната власт за обезпечаване на средствата за работни заплати до 31.12.2018 г.
2. Решението на комисията да се изпрати на Комисия „Съдебна администрация“ към СК и ПК.


25. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация“ към СК от 26.06.2018 г. относно увеличаване щатната численост на съдебните служители в Апелативен съд гр. София.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

В рамките на утвърдения бюджет по § 01-00 „Заплати“ на Апелативен съд гр. София за 2018 г. искането за увеличаване на щатната численост с 4 щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“ и 4 щ.бр. за съдебни служители не е финансово обезпечено, съгласно приложената справка. 


26. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация“ към СК от 26.06.2018 г. относно увеличаване щатната численост на съдебните служители в Софийски районен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

В рамките на утвърдения бюджет по § 01-00 „Заплати“ на Софийски районен съд за 2018 г. искането за увеличаване на щатната численост на съдебни служители и съдебни помощници не е финансово обезпечено, съгласно приложената справка. 


27. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г., към 31.05.2018 г., предоставена от КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” от Инвестиционната програма на ВСС към 31.05.2018 г.


29. ОТНОСНО: Доклад за извършен извънпланов одитен ангажимент за увереност в Администрацията на ВСС, отдел „ЕМПП“, на основание решение по т. 40.2 от протокол № 15/31.05.2018 г. на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА резултатите - констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за увереност в Администрацията на ВСС, отдел „ЕМПП“, на основание решение по т. 40.2 от протокол № 15/31.05.2018 г. на Пленума на ВСС.
2. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС, съгласно чл. 39, ал. 1 от ЗВОПС да утвърди план за действие за изпълнение на препоръките.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

30. ОТНОСНО: Решение Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС по протокол № 22/02.07.2018 г. относно разкриване на три щатни длъжности „съдия“ във Върховния административен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. В рамките на утвърдения бюджет по § 01-00 на Върховния административен съд за 2018 г. искането за увеличаване на щатната численост с 3 (три) щатни длъжности „съдия“ не е финансово обезпечено, съгласно приложената справка. 
По ИЗКЛЮЧЕНИЕ комисията съгласува разкриването на 3 (три) щатни длъжности „съдия“ във Върховния административен съд, предвид изключително високата натовареност на магистратите в съда.
2. Решението на комисия „Бюджет и финанси“ да се изпрати на Съдийската колегия на ВСС. 


31. ОТНОСНО: Искане от зам. председателя на Административен съд гр. Русе за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от Административен съд гр. Русе с вх. № ВСС – 842/02.07.2018 г. по т. 2, във връзка с искането за текущ ремонт на стенен газов котел VITRIX 50 и по т. 3 за ремонт на канализационна система /сутерен/, по компетентност на комисия „Управление на собствеността“.

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


32. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Администрацията на главния прокурор за сключване на договор с Райфайзенбанк /България/ ЕАД за обслужване на картови разплащания чрез инсталиране на виртуално терминално устройство ПОС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Прокуратура на Република България да сключи договор с Райфайзенбанк /България/ ЕАД за обслужване на картови разплащания чрез инсталиране на виртуално терминално устройство ПОС.
2. Разходите свързани с обслужването на операциите през виртуално терминално устройство ПОС са за сметка на бюджета на Прокуратура на Република България.


33. ОТНОСНО: Внасяне на държавна такса по сметката на Софийски градски съд по искова молба от Висшия съдебен съвет срещу „…“ АД и „…“ ЕООД. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Одобрява извършването на разход в размер на …., представляващ държавна такса по т.д. № …. по описа на Софийски градски съд, която сума да се преведе по сметката на СГС.
2. След извършване на превода на сумата по т. 1, бюджетно платежно нареждане, заверено за вярност, да бъде предоставен в Дирекция „Правна“, отдел „Нормативна дейност и процесуално представителство“, с оглед представянето му по делото в срок.


34. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 05.07.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 05.07.2018 г.

1. Представяне на бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г.

2. Участие на определени експерти от ВСС в работна среща - обучение за инсталиране на e-Codex по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX”  (EXEC), финансиран от Европейската комисия по програма „Justice”, която ще се проведе в периода 12-13 юли 2018 г. в гр. Виена, Австрия.


35. 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 05.07.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


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

„Дава съгласие“

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

1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитна комисия.

1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по изпълнителен лист.

1.4. Предложение от Главния прокурор на Република България за осигуряване на средства за основен ремонт на отоплителната инсталация в сградата на Военно-окръжна прокуратура – София.

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за доставка и изграждане на две входни врати на съдебна зала и ремонт на фоайе и коридор.

1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на портална плъзгаща врата към паркинга.

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за подмяна на осветлението.

1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за основен ремонт на входната врата на сградата.

1.9. Корекция по бюджета на съдебната власт за 2018 г., във връзка с решения на комисия „Управление на собствеността“.

1.10. Искане от зам. председателя на Административен съд гр. Русе за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2018 г.

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

2.1. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2018 г.

4. Одитни доклади.

4.1. Доклад за извършен извънпланов одитен ангажимент за увереност в Администрацията на ВСС, отдел „ЕМПП“, на основание решение по т. 40.2 от протокол № 15/31.05.2018 г. на Пленума на ВСС.

5. Разни.

5.1. Съгласуване на проект на финансова обосновка на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по проект на Националната програма „Цифрова България 2025“.

5.2. Предложение от Главния секретар на Администрацията на главния прокурор за сключване на договор с Райфайзенбанк /България/ ЕАД за обслужване на картови разплащания чрез инсталиране на виртуално терминално устройство ПОС.



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






