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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  14
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  26 март 2014 г.




ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Михаил Кожарев - председател
Димитър Узунов 
Каролина Неделчева
Камен Иванов
Румен Георгиев 

ОТСЪСТВАЩИ: няма 

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт.


1. ОТНОСНО: Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. с приложена финансова обосновка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 1 от дневния ред за следващо заседание на комисията.

Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г.

2. ОТНОСНО: Писмо от Върховен касационен съд с искане за увеличаване на § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Върховен касационен съд за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Върховен касационен съд за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на ВСС за 2014 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на съдии, определени с решение от протокол № 48/05.12.2013 г. и протокол № 11/21.03.2013 г., т. 9 на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2014 г. с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на съдии, определени с решение от протокол № 48/05.12.2013 г. и протокол № 11/21.03.2013 г., т. 9 на ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Бургас с .....


4. ОТНОСНО: Постъпили писма от органи на съдебната власт с искания за увеличаване на § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. с ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Софийски градски съд с ...
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Смолян с ....
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


5. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт с искания за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. с ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Червен бряг с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Кнежа с ....
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


6. ОТНОСНО: Постъпили писма от органи на съдебната власт с искания за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. с ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Варна с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Троян със ....
3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Хасково с ....
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за доставка на два скенера размер А3.
Отложена по протокол № 11/05.03.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА писмо от Окръжен съд гр. Враца № 606 от 12.02.2014 г. с искане за отпускане на средства за доставка на два скенера размер А3 на обща стойност ..... на комисия „КПКИТС”, по компетентност.


8. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 11/18.03.2014 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Добрич за извършване на промени във връзка с проблеми в LAN мрежата на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Добрич за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със сумата в размер на .... за извършване на промени във връзка с проблеми в LAN мрежата на съда.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на сървър за нуждите на съда.
Извлечение от протокол № 10/11.03.2014 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2014 г. на Окръжен съд гр. Монтана по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на сървър за нуждите на съда.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на сървър от висок клас.
Извлечение от протокол № 10/11.03.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Русе за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със сумата в размер на .... за закупуване на сървър от висок клас.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за покриване на разходи във връзка с чл. 25а и чл. 25, ал. 2 от ЗЗБУТ за извършване на задължителни периодични профилактични прегледи и клинични изследвания.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Отлага разглеждането на искането за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Смолян за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за покриване на разходи във връзка с чл. 25а и чл. 25, ал. 2 от ЗЗБУТ за извършване на задължителни периодични профилактични прегледи и клинични изследвания, поради липса на средства и допълнителни източници на финансиране.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за покриване на разходи във връзка с тържествено отбелязване на 100 годишен юбилей.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Смолян за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за покриване на разходи във връзка с тържествено отбелязване на 100 годишен юбилей.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г., по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на UPS.
Извлечение от протокол № 10/11.03.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на UPS.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на сума представляваща застрахователно обезщетение за извършване на текущ ремонт на помещения след наводнение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2014 г. на Административен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел осигуряване на средства представляващи застрахователно обезщетение за извършване на текущ ремонт на помещения след наводнение.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени нужди по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на облекло за новоназначен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи бюджета на Административен съд гр. Видин по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за изплащане на облекло за новоназначен служител от 01.04.2014 г. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за покриване на разход във връзка с настъпило застрахователно събитие.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Габрово за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... по повод възстановяване на щета по застрахователно събитие.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за доставка и монтаж на многофункционална копирна машина.
Извлечение от протокол № 8/25.02.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА даването на съгласие на Административен съд гр. Пловдив за закупуване на копирна машина, до извършване на анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за шестмесечието.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на дефектирали акумулаторни батерии за UPS устройства.
Извлечение от протокол № 10/11.03.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Ботевград за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., за закупуване на вентилатори за UPS и електролитни кондензатори.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Ботевград за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 2 бр. силов кондензатор модул за UPS.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника 5 /пет/ броя компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 10/11.03.2014 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2014 г. на Районен съд гр. Девня по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 1 /един/ брой компютърна конфигурация.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за доставка и монтаж на два броя климатици за зали.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 19 от дневния ред за следващо заседание на комисията.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за проект за укрепване на сградата, подмяна на дограма и боядисване.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Карлово за 2014 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” за подмяна на дограма и боядисване, поради липса на средства.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за изграждане на допълнителен резервоар за гориво.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Кула за 2014 г. за изграждане на допълнителен резервоар, поради отпадане на необходимостта от такъв при централно снабдяване с гориво.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за корекция на бюджета за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка”, за текущи разходи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Малко Търново за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел осигуряване на средства за текуща издръжка.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Момчилград за осигуряване на средства за изплащане на суми на съдебни заседатели през годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Момчилград за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с .... за изплащане на суми на съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на бюджета за 2014 г. на ВСС по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за изплащане на СБКО на новоназначен съдия по вписванията и държавен съдебен изпълнител, закупуване на два броя бюра, офис контейнери, шкафове, столове, UPS и изплащане на облекло на новоназначен съдия по вписванията и държавен съдебен изпълнител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., за изплащане на СБКО на новоназначен съдия по вписванията и държавен съдебен изпълнител.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., за закупуване на 2 броя бюра, офис контейнери, шкафове, столове, UPS.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... за изплащане на облекло на новоназначен съдия по вписванията и държавен съдебен изпълнител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на два броя компютърни конфигурации.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Районен съд гр. Несебър с вх. № 11-07-574/20.03.2014 г., с искане за предоставяне на .... за закупуване на два броя компютърни конфигурации.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора във връзка с Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2014 г. средствата за изплащане на възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО за първите три работни дни от временна неработоспособност да бъдат прехвърлени с вътрешно компенсирана промяна от § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. По този начин ще се осигурят частично средства за изплащането на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника.
Извлечение от протокол № 11/18.03.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение по направеното искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника, до извършване на анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за шестмесечието.






29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за доставка и монтаж на АТЦ и климатик за нова зала.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Перник за 2014 г. за доставка и монтаж на АТЦ и климатик за нова зала, до изпращане на оферти с цел установяване икономичността на разхода.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника – 2 /два/ броя компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 8/25.02.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2014 г. на Районен съд гр. Свиленград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 2 /два/ броя компютърни конфигурации за новопостъпили магистрати.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС.

Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г.

31. ОТНОСНО: Искания за корекция на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка” и § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 51 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2014 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” с ...., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ....., съгласно Приложение № 1.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по т. 29 протокол № 10 от 04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета между Районен съд гр. Велико Търново и Софийски районен съд за 2014 г. с цел осигуряване на средства за командирован съдия, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с .... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с .... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия в Софийски районен съд.

Разни.

33. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от и.ф. председател на Военен съд гр. Варна за предоставяне на движимо имущество на Окръжен съд гр. Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА за сведение предложеното преразпределение на стопанисваната част от Военен съд гр. Варна от Съдебната палата.
Съгласно разпоредбата на чл. 388, ал. 1 от ЗСВ Министърът на правосъдието разпределя ползването на недвижимите имоти, предоставени на съдебната власт, между отделните нейни органи и може да възлага стопанисването им на административните им ръководители.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ и.ф. административен ръководител на Военен съд гр. Варна да предостави безвъзмездно за управление движимо имущество на Окръжен съд гр. Варна по приложения опис, съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.


34. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от и.ф. председател на Военен съд гр. Варна за предоставяне на движимо имущество на Районен съд гр. Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА за сведение предложеното преразпределение на стопанисваната част от Военен съд гр. Варна от Съдебната палата.
Съгласно разпоредбата на чл. 388, ал. 1 от ЗСВ Министърът на правосъдието разпределя ползването на недвижимите имоти, предоставени на съдебната власт, между отделните нейни органи и може да възлага стопанисването им на административните им ръководители.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ и.ф. административен ръководител на Военен съд гр. Варна да предостави безвъзмездно за управление движимо имущество на Районен съд гр. Варна по приложения опис, съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.


35. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от председателя на Военен съд гр. Плевен за предоставяне на имущество на Районен съд гр. Плевен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ административния ръководител на Военен съд гр. Плевен да предостави безвъзмездно за управление имущество на Районен съд гр. Плевен по приложения опис, съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.


36. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от председателя на Военен съд гр. Плевен за предоставяне на имущество на Окръжен съд гр. Плевен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ административния ръководител на Военен съд гр. Плевен да предостави безвъзмездно за управление имущество на Окръжен съд гр. Плевен по приложения опис, съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.


37. ОТНОСНО: Справка относно нормативната уредба, която третира въпросите за изплащане на порционни пари на магистратите във военните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ВЪЗЛАГА на Цветанка Тиганчева - ст. експерт - юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС да изготви становище.


38. ОТНОСНО: Писмо от .... – председател на Районен съд гр. Ивайловград, с питане относно процедурата за изплащане на дължима неустойка /3%/ по договор на ВСС със ЗАД „.......”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Твърденията и мотивите на заявителката подлежат на преценка с оглед тълкуването на разпоредбите на договора и закона, относно това дали е налице забава и кой е нейният начален момент. Видно от писмото – отговор на Застрахователя до застрахованото лице такава забава няма и застрахователното обезщетение е изплатено напълно на лицето.


39. ОТНОСНО: Заявление от адв. ...., повереник на ..., за изплащане на обезщетение, присъдено с решение на ВКС по гр.д. № ..... 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА изготвеното становище.
2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА на ...... – прокурор в Районна прокуратура гр. Свиленград да бъдат изплатени от Прокуратурата на Република България дължими трудови възнаграждения, съгласно решение № 82/06.06.2013 г., по гр. д. № 970/2012 г. по описа на ВКС.


40. ОТНОСНО: Доклад от Силвия Илиева – и.д. главен секретар на ВСС относно одобряване на разходи за възнагражденията на служителите на ГД „Охрана”, които ще бъдат ангажирани с осигуряването на охраната по време на писмените изпити по обявените конкурси за младши съдии и младши прокурори.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за изплащане на възнаграждение в размер на .... за положен извънреден труд от 43 бр. служители от ГД „Охрана” за осигуряване охраната на двадесет броя зали в сградата на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия за провеждане на писмен изпит в конкурсите за назначаване на младши съдии и младши прокурори на 05.04.2014 г. г. и 12.04.2014 г.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2014 г.


41. ОТНОСНО: Писмо от Върховен касационен съд с вх. № 11-01-033/19.03.2014 г. относно изплащане на суми за работно облекло при продължителен отпуск по болест.
Становище от Божана Ненкова – гл. експерт-финансов контрольор в отдел „Финансови разчети и анализи”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изпрати на г-жа .... – директор на дирекция „Финанси и счетоводство” на Върховен касационен съд становището изготвено от главен експерт - финансов контрольор в отдел „Финансови разчети и анализи”.


42. ОТНОСНО: Постъпило заявление по ЗДОИ с вх. № 97-00-112/18.03.2014 г. от ГС „Технически ренесанс” и НС „Гражданско общество” за предоставяне на данни за разпределението на бюджетните разходи, утвърдени с чл. 2, ал. 2 от ЗДБРБ за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Информацията, поискана със Заявление по ЗДОИ с рег. № 14/19.03.2014 г. е публикувана на интернет страницата на Висш съдебен съвет; раздел Доклади, декларации, анализи; секция Доклади, Бюджетни сметки на органите на съдебната власт – 2014 г.


43. ОТНОСНО: Писмо от г-жа .... – Председател на Съвета на съдебните заседатели при Софийски градски съд, във връзка с осигуряване на средства за финансиране на провеждането на два броя обучения, и проект на отговор.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на отговор до г-жа ... – Председател на Съвета на съдебните заседатели при Софийски градски съд по писмо с вх. № 97-00-109/17.03.2014 г.


44. ОТНОСНО: Решение на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” по т. 1 от протокол № 8/25.02.2014 г. относно сключването на договор за поддръжка на сървисите за безхартиен обмен на информация между съдилищата в апелативните райони.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Сключването на договор за поддръжка на сървисите за безхартиен обмен на информация между съдилищата в апелативните райони и спецификата на работата изисква професионално познаване на детайлите свързани с осъществяването на дейността.
Във връзка с горното предлага на КПКИТС да възложи сключването на договор за поддръжка на сървисите за безхартиен обмен на информация между съдилищата в апелативните райони на компетентните лица. След сключването на договора комисия „Бюджет и финанси” ще се произнесе в свое решение относно осигуряването на средства за абонаментно обслужване в размер на една минимална работна заплата без ДДС на месец, за всички инсталирани сървиси, т.е. /340*12*1.2 = ..... за една година/.


45. ОТНОСНО: Заповед № 511/27.02.2014 г. на Главния прокурор на РБългария относно изменение на Заповед № 36/2012 г. на Главния прокурор, препратена от Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Заповед № 511/27.02.2014 г. на Главния прокурор на РБългария относно изменение на Заповед № 36/2012 г. на Главния прокурор.


46. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 11/18.03.2014 г. от заседание на КПКИТС във връзка с писмо от ... – председател на ВКС и ... – изп. директор на „....” АД относно абониране на съдилищата в страната с 400 бр. абонаменти за броевете на изданието „Бюлетин на ВКС” за 2013 г. и 2014 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” по протокол № 11/18.03.2014 г., т. 2.
С решение по протокол № 6/12.02.2014 г. комисия „Бюджет и финанси” се е произнесла по поставения въпрос.


47. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 13/19.03.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно публикувано второ издание на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, което има за цел насърчаване на качеството, независимостта и ефективността на съдебните системи в Европейския съюз.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение публикуваното второ издание на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, което има за цел насърчаване на качеството, независимостта и ефективността на съдебните системи в Европейския съюз.


48. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 13/19.03.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно писмо от Диана Вакарелска – директор на дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти”, Министерство на правосъдието с информация за предстояща експертна мисия на ЕК по МСО от 7 до 9 април 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 13/19.03.2014 г., т. 1.


49. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик с вх. № 11-06-255/19.03.2014 г. относно извършване на вътрешен одит на Окръжен съд гр. Пазарджик, съобразно годишния план на ВСС за период 5 години назад.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит” да организира приоритетно извършване на предвидения в годишния план одитен ангажимент в Окръжен съд гр. Пазарджик.


50. ОТНОСНО: Писмо вх. № 17-00-017/14.03.2014 г. от ............. – изпълнителен директор на ............ ЕАД с предложение за организиране на среща относно установяване на взаимно изгодно делово сътрудничество.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 17-00-017/14.03.2014 г. от ......... – изпълнителен директор на ............... ЕАД.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


51. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от и.ф. председател на Военен съд гр. Варна за предоставяне на движимо имущество на Окръжен съд гр. Шумен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА за сведение предложеното преразпределение на стопанисваната част от Военен съд гр. Варна от Съдебната палата.
Съгласно разпоредбата на чл. 388, ал. 1 от ЗСВ Министърът на правосъдието разпределя ползването на недвижимите имоти, предоставени на съдебната власт, между отделните нейни органи и може да възлага стопанисването им на административните им ръководители.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ и.ф. административен ръководител на Военен съд гр. Варна да предостави безвъзмездно за управление движимо имущество на Окръжен съд гр. Шумен по приложения опис, съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.


52. ОТНОСНО: Утвърждаване на протокол от работа на комисия от длъжностни лица по чл. 101г. от ЗОП назначена със заповед № 95-00-055 от 06.03.2014 г. на представляващия ВСС за разглеждане и оценка на получени оферти в резултат на публикувана публична покана с предмет: „Подготовка на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП за нуждите на Висшия съдебен съвет”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА протокол от 18.03.2014 г. отразяващ резултатите от работата на комисията от длъжностни лица, определени със Заповед № 95-00-055 от 06.03.2014 г. на представляващият ВСС, за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и при условията на глава осма „А” от ЗОП с предмет: „Подготовка на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП за нуждите на Висшия съдебен съвет”.
2. ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник – Адвокатско дружество „Попов и партньори”, с когото представляващия ВСС да сключи договор.


53. ОТНОСНО: Издаване на решение на ВСС, с което утвърждава протокол от работа на комисия по чл.101г. от ЗОП, назначена със заповед № 95-00-056 от 07.03.2014 г. на г-жа Галина Карагьозова – ръководител проект за разглеждане и оценка на получени оферти в резултат на публикувана публична покана с предмет: “Извършване на писмени и устни преводи”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на Висш съдебен съвет и Обособена позиция № 2 - Извършване на писмени и устни преводи във връзка с реализацията на Предефиниран проект No 2 "Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система" осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА протокол от 25.03.2014 год. от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците от длъжностни лица, назначени със Заповед № 95-00-056 от 07.03.2014 г. на г-жа Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект, упълномощена с решения на Висшия съдебен съвет (ВСС) по протоколи № 33/31.07.2013 г. и № 8/20.02.2014 г.. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и при условията на глава 8 «а» от ЗОП с предмет: “Извършване на писмени и устни преводи”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на Висш съдебен съвет и Обособена позиция № 2 - Извършване на писмени и устни преводи във връзка с реализацията на Предефиниран проект No 2 "Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система" осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014”.
2. ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на поръчката по Обособена позиция № 2 «Извършване на писмени и устни преводи във връзка с реализацията на Предефиниран проект No 2 "Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система" осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014” класирания на първо място участник -  «ДИАЛОГ ПЛЮС» ООД, с когото г-жа Галина Карагьозова да подпише договор. 


54. ОТНОСНО: Молба за командироване на Карамфила Ранкова Тодорова във връзка с участие в среща по прилагането на Рамково решение на Съвета 2002/584/ПВР от 13.07.2002 г. относно Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите – членки за периода 31.03.2014 г. – 01.04.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Карамфила Ранкова Тодорова за участие в среща по прилагането на Рамково решение на Съвета 2002/584/ПВР от 13.07.2002 г. относно Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите – членки за периода 31.03.2014 г. – 01.04.2014 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разноски, както и разходите за нощувка са за сметка на Европейската комисия.
3. Разходите за дневни и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


56. ОТНОСНО: Сключване на граждански договор с външен експерт във връзка с решение на ВСС по протокол № 12 от 13.03.2014 г., т. 4.1.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Силвия Илиева – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет да подпише граждански договор с .... за изготвяне на доклад, мотивировка и икономическа обосновка, които да се включат като мотиви в проекта на ПМС за извършване корекция по бюджета на съдебната власт, съгласно решение на ВСС по протокол № 12 от 13.03.2014 г., т. 4.1.


57. ОТНОСНО: Съгласуване проект на доклад и проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА проект на доклад и проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


58. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 27.03.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 27.03.2014 г.

1. Искания за корекция на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка” и § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”.

2. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от и.ф. председател на Военен съд гр. Варна за предоставяне на движимо имущество на Окръжен съд гр. Варна.

3. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от и.ф. председател на Военен съд гр. Варна за предоставяне на движимо имущество на Районен съд гр. Варна.
4. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от председателя на Военен съд гр. Плевен за предоставяне на имущество на Районен съд гр. Плевен.

5. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от председателя на Военен съд гр. Плевен за предоставяне на имущество на Окръжен съд гр. Плевен.

6. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от и.ф. председател на Военен съд гр. Варна за предоставяне на движимо имущество на Окръжен съд гр. Шумен.

7. Утвърждаване на протокол от работа на комисия от длъжностни лица по чл. 101г. от ЗОП назначена със заповед № 95-00-055 от 06.03.2014 г. на представляващия ВСС за разглеждане и оценка на получени оферти в резултат на публикувана публична покана с предмет: „Подготовка на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП за нуждите на Висшия съдебен съвет”.

8. Издаване на решение на ВСС, с което утвърждава протокол от работа на комисия по чл.101г. от ЗОП, назначена със заповед № 95-00-056 от 07.03.2014 г. на г-жа Галина Карагьозова – ръководител проект за разглеждане и оценка на получени оферти в резултат на публикувана публична покана с предмет: “Извършване на писмени и устни преводи”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на Висш съдебен съвет и Обособена позиция № 2 - Извършване на писмени и устни преводи във връзка с реализацията на Предефиниран проект No 2 "Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система" осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014

10. Съгласуване проект на доклад и проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


59. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото заседание на ВСС.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на Висшия съдебен съвет след 27.03.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г.

1.1. Писмо от Върховен касационен съд с искане за увеличаване на § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на съдии, определени с решение от протокол № 48/05.12.2013 г. и протокол № 11/21.03.2013 г., т. 9 на ВСС.

1.3. Постъпили писма от органи на съдебната власт с искания за увеличаване на § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.4. Извлечение от протокол № 11/18.03.2014 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Добрич за извършване на промени във връзка с проблеми в LAN мрежата на съда.

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на сървър за нуждите на съда.

1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на сървър от висок клас.

1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за покриване на разходи във връзка с тържествено отбелязване на 100 годишен юбилей.

1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на UPS.

1.9. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на сума представляваща застрахователно обезщетение за извършване на текущ ремонт на помещения след наводнение.

1.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на облекло за новоназначен служител.

1.11. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за покриване на разход във връзка с настъпило застрахователно събитие.

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на дефектирали акумулаторни батерии за UPS устройства.

1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника 5 /пет/ броя компютърни конфигурации.

1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за корекция на бюджета за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка”, за текущи разходи.

1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Момчилград за осигуряване на средства за изплащане на суми на съдебни заседатели през годината.

1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за изплащане на СБКО на новоназначен съдия по вписванията и държавен съдебен изпълнител, закупуване на два броя бюра, офис контейнери, шкафове, столове, UPS и изплащане на облекло на новоназначен съдия по вписванията и държавен съдебен изпълнител.

1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника – 2 /два/ броя компютърни конфигурации.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г.

2.1. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.






ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           							МИХАИЛ КОЖАРЕВ








