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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  45
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 8 октомври 2014 г.




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

ОТСЪСТВА: Камен Иванов 


От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник отдел  „БФ”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.


Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г.

1. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на Върховен касационен съд за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на председателя на ВКС да разгледа възможността за извършването на вътрешно компенсирани промени в рамките на утвърдения бюджет за 2014 г. на съда с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски градски съд за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ….., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна 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 протокол № 10/04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА извършването на корекции по бюджетите на Върховен административен съд и Административен съд гр. Силистра, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” на Върховен административен съд с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати” на Административен съд гр. Силистра с .....


4. ОТНОСНО: Искания за корекция на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
Извлечения от протоколи № 31/09.09.2014 г. и № 32/16.09.2014 г. от заседания на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета за 2014 г. на органите на съдебната власт и ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със ......
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Велико Търново с ...... за закупуване на компютърна техника, съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Плевен с ....... за закупуване на компютърна техника, съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Асеновград с ....... за закупуване на компютърна техника, съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Пловдив с .. за закупуване на компютърна техника, съгласно Приложение № 1.


5. ОТНОСНО: Новопостъпили искания за корекции на бюджетите на органи на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджетите за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания” с ..... на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации за новоназначени двама съдии и двама съдебни служители.
Извлечение от протокол № 31/09.09.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Районен съд гр. Благоевград и Висш съдебен съвет за 2014 г., 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. Благоевград с ..... с цел осигуряване на средства за закупуването на 4 броя компютърни конфигурации за новоназначени двама съдии и двама съдебни служители.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за почистване на нафтова цистерна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Бяла Слатина за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за почистване на нафтова цистерна.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

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. Варна за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
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. Луковит за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага 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 съдии
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски градски съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със ..... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт за инсталиране на Информационна система за автоматизиране на движението на делата САС „Съдебно деловодство”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Апелативен съд гр. Пловдив с вх. № 11-04-261/30.09.2014 г., с искане за отпускане на средства в размер на ..... за закупуване на програмен продукт за инсталиране на Информационна система за автоматизиране на движението на делата САС „Съдебно деловодство”.

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

12. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

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. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.

Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.

Одитни доклади.

14. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1401 в Административен съд гр. Кюстендил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Кюстендил.
2. Одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одита, съгласно предоставената писмена информация.


15. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1402.1 в Районен съд гр. Дупница.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага 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. Дупница.
2. Одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одита, съгласно предоставената писмена информация.


16. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Перник по одобрения план за действие, приет с т. 80 в решение на ВСС по протокол № 24 от 12.06.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява изпълнението на препоръките по точки 4.2, 5.1 и 5.2, 6, 7.1, 7.2 и 8 от плана за действие, приет с решение на ВСС по протокол № 24/12.06.2014 г., съгласно предоставената информация.
2. Указва на административния ръководител на Районен съд гр. Перник да предприеме действия за:
- изпълнение на препоръките по точки 1, 3 и 4.1 от плана за действие и да изпрати информация в дирекция „Вътрешен одит”.
- по т. 4.4 от плана за действие да трансферира установената сума по сметка на ВСС и да изпрати информация в дирекция „Вътрешен одит”.

Разни.

18. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 33/11.09.2014 г. от заседание на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” относно преписки с вх. № 94-00-614/23.07.2014 г. и 94-00-615/23.07.2014 г., образувана по жалби от лорд проф. д-р по икономика и д-р по право ......

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС да изготви отговор до лорд проф. д-р по икономика и д-р по право ......


19. ОТНОСНО: Писмо от главния секретар на Министерство на правосъдието с приложена жалба от група вещи лица от всички специалности, във връзка с неизплатени хонорари по изработени и приети експертизи, изпратено от Комисия по правни въпроси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Бюджетните сметки на Софийски районен съд, Софийски градски съд и Апелативен съд гр. София са увеличени с размера на неразплатените задължения за вещи лица към 31.08.2014 г.


20. ОТНОСНО: Писмо от главния прокурор на Република България, вх. № 11-03-942/10.09.2014 г., изпратено от Комисия по правни въпроси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изпраща на Комисия по правни въпроси извлечение от протокол № 42/17.09.2014 г., т. 23 от заседание на КБФ ведно с изготвено становище от главен експерт-финансов контрольор в отдел „Финансови разчети и анализи”, за изготвяне на отговор до главния прокурор на Република България. 


21. ОТНОСНО: Проект на споразумение за взаимодействие между Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Висшия съдебен съвет, изпратен от Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Проект на споразумение за взаимодействие между Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Висшия съдебен съвет.


23. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 35/30.09.2014 г. от заседание на комисия „Публична комуникация” относно информация за активността в комуникационната форма за контакт с магистратите в периода 26.07. – 30.09.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА темата: „Как да ни стигне бюджета за 2014 г.” да бъде свалена от формата за контакт и да се замени с темата: „Считате ли, че планът на приходите по бюджета на съдебната власт, утвърждаван със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година е завишен?”


24. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 42/01.10.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно покана до Висшия съдебен съвет на Молдова за посещение в България през м. ноември 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА план-сметки за разходите по посещението на делегации от Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Турция и Върховния съвет на магистратурата на Молдова.
2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Михаил Кожарев – председател на комисия „Бюджет и финанси” да подпише одобрените по т. 1 план-сметки.


25. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 42/01.10.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” във връзка с писмо от Драгомир Йорданов – Директор на Националния институт на правосъдието относно участие в работно посещение в институции на Европейския съюз по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение, в периода 04 - 06.11.2014 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован Михаил Кожарев – член на ВСС, председател на комисия „Бюджет и финанси” и член на комисия „Международна дейност” и комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за участие в работно посещение в институции на Европейския съюз по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение, за периода 04-06.11.2014 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Разходите за пътни, дневни и нощувки на командированото лице са за сметка на Европейската мрежа за съдебно обучение, като пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за медицинска застраховка на командированото лице са за сметка на ВСС.


26. ОТНОСНО: Проект на национална позиция във връзка с междинния преглед на Стратегия „Европа 2020” и Приложение 1 от НПР, изпратен от комисия „Международна дейност”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Проект на национална позиция във връзка с междинния преглед на Стратегия „Европа 2020” и Приложение 1 от НПР.
Комисия „Бюджет и финанси” се запозна с Проект на национална позиция във връзка с междинния преглед на Стратегия „Европа 2020” и Приложение 1 от НПР и тя не касае дейността на комисията.
 

27. ОТНОСНО: Информация постъпила по имейл от „....” ЕООД относно Система за инвентаризация Invent.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение постъпилата информация от „....” ЕООД относно Система за инвентаризация Invent.


28. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-1644/02.10.2014 г. от председателя на Районен съд гр. Белоградчик във връзка с решение на ВСС по протокол № 46/21.11.2013 г. относно размера на трудовото възнаграждение на магистрат при заместване на административен ръководител, съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Висшият съдебен съвет няма правомощия да тълкува закони и да дава указания по тяхното прилагане.
Следва да съобразите решение на ВСС по протокол № 46/21.11.2013 г. с разпоредбите на КТ.


29. ОТНОСНО: Жалба от .... – съдия в Районен съд гр. Монтана, вх. № 11-07-1650/02.10.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение жалбата от ..... – съдия в Районен съд гр. Монтана, вх. № 11-07-1650/02.10.2014 г.
Изпраща жалбата от .... – съдия в Районен съд гр. Монтана, вх. № 11-07-1650/02.10.2014 г. на Комисия съдебна администрация, за сведение.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за спешна подмяна на консумативни резервни части за копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Харманли за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” със ..... за спешна подмяна на консумативни резервни части за копирна машина.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
 

32. ОТНОСНО: Писмо от Сметна палата за извършване на проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0200001413 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Висшия съдебен съвет за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Сметна палата за извършване на проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0200001413 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Висшия съдебен съвет за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. твърди дискове за сървър.
Извлечение от протокол № 35/07.10.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Районен съд гр. Чепеларе и Висш съдебен съвет за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Чепеларе със ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. твърди дискове за сървър.


35. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: “Доставка на компютърна техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на сървъри; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации; Обособена позиция № 3 – Доставка на лаптопи; Обособена позиция № 4 – Доставка на Външен дисков масив; Обособена позиция № 5 – Доставка на принтери”.
Доклад от Мая Атанасова – главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка на компютърна техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на сървъри; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации; Обособена позиция № 3 – Доставка на лаптопи; Обособена позиция № 4 – Доставка на Външен дисков масив; Обособена позиция № 5 – Доставка на принтери”, по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, при критерий за оценка на офертите на участниците „икономически най-изгодна оферта” и да подпише договори с избраните изпълнители или да прекрати процедурата.


36. 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 09.10.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г.
- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.1. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
1.2. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.
1.3. Искания за корекция на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
1.4. Новопостъпили искания за корекции на бюджетите на органи на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло.
1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации за новоназначени двама съдии и двама съдебни служители.
1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за почистване на нафтова цистерна.
1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за спешна подмяна на консумативни резервни части за копирна машина.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. твърди дискове за сървър.

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

2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

3. Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.

4. Одитни доклади.

4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1401 в Административен съд гр. Кюстендил.
4.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1402.1 в Районен съд гр. Дупница.
4.3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Перник по одобрения план за действие, приет с т. 80 в решение на ВСС по протокол № 24 от 12.06.2014 г.
 
5. Разни.

5.1. Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: “Доставка на компютърна техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на сървъри; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърни конфигурации; Обособена позиция № 3 – Доставка на лаптопи; Обособена позиция № 4 – Доставка на Външен дисков масив; Обособена позиция № 5 – Доставка на принтери”.






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








