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П Р О Т О К О Л   № 23
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 11 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 Инга Динова – главен експерт – икономист.
При обсъжданията по точки 38, 39 и 40 присъства Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“.


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


2. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на изпитни комисии за младши съдии в края на обучението им 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 изпитни комисии за младши съдии в края на обучението им в Национален институт на правосъдието, да се изплатят от органите на съдебната власт, съгласно приложената справка:
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Кърджали за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2018 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. Пазарджик за 2018 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. Стара Загора за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.6. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2018 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. Бургас за 2018 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. Благоевград за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.9. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2018 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 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …..


3. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на изпитни комисии за младши прокурори в края на обучението им 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 изпитни комисии за младши прокурори в края на обучението им в НИП, да се изплатят от Прокуратурата на Република България и Окръжен съд гр. Варна, 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. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
4. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ със ….


4. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на изпитни комисии за младши следователи в края на обучението им 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 изпитни комисии за младши следователи, да се изплатят съгласно приложената справка, както следва:
1.1. 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.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Смолян за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ за 2018 г. с …


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен  съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати за периода от м. януари до м. юни включително,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …
2. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …
3. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …
4. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Ботевград за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….



6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на „съдия“ и „младши съдия“ за периода от м. януари до м. юни включително,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …..
2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
3. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Средец за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
4. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Малко Търново за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….. за изплащане разликата в работната заплата на командировани магистрати.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командировани магистрати.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….. за изплащане разликата в работната заплата на командировани магистрати.
8. ОТНОСНО: Искания от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Свиленград за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ със …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован магистрат.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ със …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован магистрат.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командировани магистрати.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Костинброд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован 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 разликата в работната заплата на командирован магистрат,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован магистрат.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Свищов за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован магистрат.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован магистрат.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Самоков за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командировани магистрати.

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. Враца за 2018 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командировани магистрати.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Враца с ….


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на магистрати в състав на конкурсните комисии за младши съдии.

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. Варна за 2018 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на магистрати в състав на конкурсните комисии за младши съдии.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Варна с ….


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати.

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 възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати, за участие в изпитни комисии за младши съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Пазарджик с …


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Ямбол за 2018 г. със …., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, за участие в работна среща на членове на работни групи за съставянето на конспекти за писмените изпити по чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Ямбол със …


16. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено 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 Софийски градски съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 17.04.2018 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.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение за неимуществени вреди 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 Софийски районен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 29.03.2018 г., издаден от Районен съд гр. Стара Загора.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета на Районен съд гр. Свищов за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изплащане възнагражденията на вещи лица и съдебни заседатели до края на годината, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Свищов с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Свищов с ….

 
19. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 04.07.2018 г. във връзка с писмо от главния прокурор на РБългария относно визията и инвестиционните намерения на Прокуратурата за бъдещо ползване на сгради, находящи се на ул. „Монтевидео“ № 21 и ул. „Народно хоро“ № 89б.
Извлечение от протокол № 23/04.07.2018 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 Прокуратурата на Република България за 2018 г., с цел осигуряване на средства в размер на …. за реализиране на обект: „Проектиране и преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. „Монтевидео“ № 21 и ул. „Народно хоро“ № 89б“, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет със ….
2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Прокуратурата на Република България със ….
Мотиви:
Обект „Проектиране и преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. „Монтевидео“ № 21 и ул. „Народно хоро“ № 89б“ е заложен в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г., като нов обект за 2018 г. с прогнозна сметна стойност и годишна задача за 2018 г. – ….


20. ОТНОСНО: Предложение за избор на изпълнител на услуга с предмет „Изработване на изменение на застроителен и регулационен план и уведомление до РИОСВ“ на имот „Почивна база КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.
Извлечение от протокол № 23/04.07.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. за възлагането на консултантска услуга с предмет „Изработване на изменение на застроителен и регулационен план и уведомление до РИОСВ на поземлен имот 10135.2570.26, гр. Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена“, УПИ I-26 в кв. 1 по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“ със срок на изпълнение 14 работни дни /считани от датата на сключване на договора/.
2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че разхода в размер на …. за възлагането на консултантска услуга с предмет „Изработване на изменение на застроителен и регулационен план и уведомление до РИОСВ на поземлен имот 10135.2570.26, гр. Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена“, УПИ I-26 в кв. 1 по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“ ще бъде извършен за сметка на утвърдения Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради, съгласно решение по т. 65 от протокол № 19/04.07.2018 г. на Пленума на ВСС.  
21. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Районен съд гр. Асеновград за 2018 г. във връзка с увеличение на прогнозната стойност на обект: „Основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8 в гр. Асеновград за нуждите на съдебната власт“.
Извлечения от протоколи №№ 23/04.07.2018 г. и 21/20.06.2018 г. от заседания 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 Районен съд гр. Асеновград за 2018 г. за увеличение на прогнозната стойност на обект „Основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8 в гр. Асеновград за нуждите на съдебната власт“, 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 Районен съд гр. Асеновград с …..
2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на ….. за увеличение на прогнозната стойност на обект „Основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8 в гр. Асеновград за нуждите на съдебната власт“ са за сметка на утвърдения Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради, съгласно решение по т. 65 от протокол № 19/04.07.2018 г. на Пленума на ВСС.  
 

22. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за ремонт на отоплителната инсталация, покривното водоотвеждане и изграждане на метална решетка на централния вход.
 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 увеличение по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Трън по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на отоплителната инсталация.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Трън по § 10-00 „Издръжка“ със …. с цел осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на покривното водоотвеждане.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Трън за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изграждането на метална решетка на централния вход/изход на сградата на съда, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
3.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Трън с ….


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за текущ ремонт на коридори и стълбищни площадки.
Извлечения от протоколи №№ 23/04.07.2018 г. и 20/13.06.2018 г. от заседания 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. Пловдив по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на коридорите и стълбищните площадки от двете страни на старата сграда на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


24. ОТНОСНО: Допълнителна информация от и.ф. председател на Районен съд гр. Девня относно искането за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици.

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. Девня за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици в работни помещения – 403,302 и 304 в сградата на съда, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Девня с ….


25. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на 12 броя климатици.

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. Лом за 2018 г. с цел осигуряване на средства в размер на …., в т.ч. …. за закупуване на 12 броя климатици в работни помещения – 6 бр. за съдийски кабинети, 2 бр. за кабинети на ДСИ, 1 бр. за стая за разпит на деца, 1 бр. за кабинета на адм. секретар, 1 бр. за кабинет на гл. счетоводител и човешки ресурси, 1 бр. за системен администратор и ….. за демонтирането на старите климатици, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Лом с ….


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 15 броя климатични системи.

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. Стара Загора за 2018 г. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на 15 броя климатични системи, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Стара Загора с ….


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 12 броя климатични системи.

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. Сливен за 2018 г. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на 12 броя климатични системи, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …...
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Сливен с ….
3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Сливен с …..
 

28. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за ремонт на информационна система.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Горна Оряховица за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за ремонт на информационна система за оповестяване на провежданите дела в съда, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Горна Оряховица с ….


29. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации, 6 бр. ОЕМ лицензи за операционна система и 1 бр. лазерен принтер.
Извлечение от протокол № 18/03.07.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Специализиран наказателен съд за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 6 броя компютърни конфигурации, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Специализиран наказателен съд с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Специализиран наказателен съд за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 6 броя ОЕМ лицензи за операционна система, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Специализиран наказателен съд с ….
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Специализиран наказателен съд за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой лазерен принтер, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
3.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Специализиран наказателен съд с …..


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 18/03.07.2018 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 закупуване на 2 броя компютърни конфигурации, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Малко Търново с ….


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Извлечение от протокол № 18/03.07.2018 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 Административен съд гр. Видин за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър от нисък клас, 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. Видин с ….


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за закупуване на многофункционални устройства.
Извлечение от протокол № 18/03.07.2018 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. Тервел за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой многофункционално устройство от нисък клас в размер на …. и на 1 брой многофункционално устройство от висок клас в размер на ….., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Тервел с ….

33. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя UPS.
Извлечение от протокол № 18/03.07.2018 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 корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Горна Оряховица за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 7 броя UPS, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …...
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Горна Оряховица с ….
 

34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за награден фонд за участието на съда в Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Извлечение от протокол № 22/03.07.2018 г. от заседание на КПИВ.

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. Добрич за 2018 г. с цел осигуряване на средства за награден фонд за участието на съда в Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Добрич с ….
 

35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изграждане и обзавеждане на център по медиация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА разглеждането на искането от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства в размер на ….. в частта за обзавеждане на център по медиация, до изразяване на становище от комисия „Управление на собствеността“ относно необходимостта от извършване на строително монтажни работи/строително ремонтни работи на стойност ….
2. ИЗПРАЩА решението по т. 1 на комисия „Управление на собствеността“ по компетентност.


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд 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 Софийски окръжен съд разходите за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.

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

37. 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. с ….., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 01-00 „Заплати“ с …..
по § 10-00 „Издръжка“ със ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. по 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с …., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

38. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Сливница.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на плана за действие, съгласно представената информация от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница.


39. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ 1808 в Районен съд гр. Ихтиман.

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. Ихтиман.
2. Одобрява изпълнението на плана за действие, съгласно предоставената писмена информация.


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

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 даване на увереност в Районен съд гр. Панагюрище.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация. 

Разни.

41. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС, да взема решения, свързани с плащания и с  финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт. 
2. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да взема решения за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС, във връзка с управлението на имуществото на съдебната власт, както и за всички действия свързани с преоценката на активите.
3. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да взема решения във връзка с организирането, провеждането и прекратяването на процедури за възлагане на обществени поръчки, избор на изпълнител и сключване на договори.


42. ОТНОСНО: Справка относно проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение справката относно проект „„Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“.


43. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.06.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема за сведение обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.06.2018 г. 
2. Предоставя на отдел „Европейски и международни програми и проекти“ Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПДУ на Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 30.06.2018 г., за приобщаване към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по проектите.


44. ОТНОСНО: Молба от ….. – прокурор при Специализирана прокуратура за изплащане на трудово възнаграждение, дължими обезщетения и други плащания.
Решение на Прокурорската колегия на ВСС от 04.07.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА преписката на административния ръководител на Специализирана прокуратура, по компетентност.


45. ОТНОСНО: Промяна на разпоредбите на Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА съгласуван проекта за изменение на Правилата за определяне реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, по компетентност.


46. ОТНОСНО: Абонаментна поддръжка на системата за отопление, вентилация и климатизация и на ВиК инсталацията в сградата на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 46 от дневния ред.
Да се изиска допълнителна информация от фирмите депозирали офертите си за техния персонален/числен състав и за служителите, които биха осигурили изпълнение на задълженията по договора за непрекъсната поддръжка на системите.


47. ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация с рег. № 26/26.06.2018 г. за стойността на командировъчните пари на членовете на ВСС за период от 1 година в страната и чужбина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА изготвените справки по заявление за достъп до обществена информация с рег. № 26/26.06.2018 г. в регистъра по ЗДОИ.
Членовете на ВСС се командироват при условията на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и не се издава писмена заповед за командироване. Разходите за командировките на тези лица се изплащат въз основа на представени документи, изискващи се по тази наредба. След изтичане на всяко тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от съответния колективен орган.
2. ИЗПРАЩА решението на комисията и исканата информация на отговорното лице по ЗДОИ за предприемане на действия по реда на раздел IV, т. 1 от Вътрешните правила за достъп до обществената информация във ВСС.


48. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Гълъбово за смяна на обслужващата банка „….” АД, считано от 01.08.2018 г., изпратено от Главния секретар на ПРБ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - транзитна, наличности и сметка за чужди средства на Районна прокуратура гр. Гълъбово да се обслужват от „….“ АД, считано от 01.08.2018 година.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районна прокуратура гр. Гълъбово.


49. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Административен съд гр. Шумен за сключен анекс към рамков договор за предоставяне на платежни услуги.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение сключеният Анекс към рамков договор за предоставяне на платежни услуги на Административен съд гр. Шумен.


50. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. председател на Софийски градски съд за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски градски съд да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 1 /един/ брой терминално устройство ПОС за обслужване на транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Софийски градски съд, във връзка с искането им за монтиране на едно терминално устройство ПОС, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г. 


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


51. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите относно „Определение на НАТО за разходите за отбрана“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. СЪГЛАСУВА изготвената справка с данни за разходите по бюджета на военните съдилища и военните прокуратури за периода 2004 – 2018 г.
2. Информацията да се предостави на Министерство на финансите в срок до 13.07.2018 г.


52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.
Извлечение от протокол № 19/10.07.2018 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 Окръжен съд гр. Хасково 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 Окръжен съд гр. Хасково с …..


53. 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 12.07.2018 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. Възнаграждения на членовете на изпитни комисии за младши съдии в края на обучението им в НИП.
1.3. Възнаграждения на членовете на изпитни комисии за младши прокурори в края на обучението им в НИП.
1.4. Възнаграждения на членовете на изпитни комисии за младши следователи в края на обучението им в НИП.
1.5. Искане от административния ръководител на Софийски окръжен  съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
1.8. Искания от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
1.12. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командировани магистрати.
1.13. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на магистрати в състав на конкурсните комисии за младши съдии.
1.14. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати.
1.15. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат.
1.16. Искане от и.ф. председател на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист.
1.17. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение за неимуществени вреди по изпълнителен лист.
1.18. Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 04.07.2018 г. във връзка с писмо от главния прокурор на РБългария относно визията и инвестиционните намерения на Прокуратурата за бъдещо ползване на сгради, находящи се на ул. „Монтевидео“ № 21 и ул. „Народно хоро“ № 89б.
1.19. Корекция по бюджета на Районен съд гр. Асеновград за 2018 г. във връзка с увеличение на прогнозната стойност на обект: „Основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8 в гр. Асеновград за нуждите на съдебната власт“.
1.20. Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за ремонт на отоплителната инсталация, покривното водоотвеждане и изграждане на метална решетка на централния вход.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за текущ ремонт на коридори и стълбищни площадки.

1.22. Допълнителна информация от и.ф. председател на Районен съд гр. Девня относно искането за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици.
1.23. Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на 12 броя климатици.
1.24. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 15 броя климатични системи.
1.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 12 броя климатични системи.
1.26. Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за ремонт на информационна система.
1.27. Искане от и.ф. председател на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации, 6 бр. ОЕМ лицензи за операционна система и 1 бр. лазерен принтер.
1.28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
1.29. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
1.30. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за закупуване на многофункционални устройства.
1.31. Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя UPS.
1.32. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за награден фонд за участието на съда в Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
1.33. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.

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

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

2.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

3. Одитни доклади.

3.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Сливница.

3.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ 1808 в Районен съд гр. Ихтиман.

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

4. Разни.

4.1. Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.

4.2. Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.06.2018 г.
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