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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  57
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 17 декември 2014 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – за председател
Каролина Неделчева
Камен Иванов


ОТСЪСТВАТ: Михаил Кожарев и Румен Георгиев 


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 Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2014 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2014 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

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

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на аудио оборудване за зали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Габрово и Висш съдебен съвет за 2014 г., с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на аудио оборудване за зали, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Висш съдебен съвет с ......
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Габрово с .....
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение и монтаж на противоударно фолио за зали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Нови пазар за 2015 г.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар да поднови искането си през 2015 г. 

Одитни доклади.

7. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките по одитен доклад от Административен съд гр. Кърджали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на препоръката по точка 1 от таблицата с препоръки към одитния доклад на Административен съд гр. Кърджали.


8. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1415.1 в Районен съд гр. Брезник.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи, препоръки и план за действие от изпълнението на одитния ангажимент в Районен съд гр. Брезник.
2. Одобрява изпълнението на препоръките за подобряване дейността на Районен съд гр. Брезник, съгласно представената писмена информация.


9. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Велико Търново.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации и изводи в Районен съд гр. Велико Търново.


10. 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 решение на ВСС по протокол № 24/12.06.2014 г., т. 80.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на препоръката по точки 4.4. от плана за действие, приет с решение на ВСС по протокол № 24/12.06.2014 г., съгласно предоставената информация.


11. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-14015.2 в Районен съд гр. Радомир.

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. Радомир.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.


12. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Разлог по одобрения план за действие, приет с решение на ВСС по протокол № 28/26.06.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява изпълнението на препоръката по т. 1 от плана за действие, съгласно предоставената информация от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Разлог.
2. Административният ръководител да предложи в срок до 31.05.2015 г. подходящо решение за оползотворяване на дизеловото гориво.

13. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-14015.3 в Районен съд гр. Трън.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации и изводи в Районен съд гр. Трън.

Разни.

14. ОТНОСНО: Правила за установяване на критичните инфраструктури и обектите им в сектор „Правосъдие, обществен ред и сигурност”, изпратени от Министерство на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ утвърдени от Министъра на правосъдието Правила за установяване на критичните инфраструктури и обектите им в сектор „Правосъдие, обществен ред и сигурност”, подсектор „Правосъдие”, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях (приета с ПМС № 256 от 17.10.2012 г., обн. ДВ, бр. 81 от 23.10.2012 г.)


15. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-224/13.12.2014 г. с приложена Заповед № ЛС-04-1898/03.12.2014 г., с която се изменя Заповед № ЛС-04-1465/30.08.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-224/13.12.2014 г. с приложена Заповед № ЛС-04-1898/03.12.2014 г., с която се изменя Заповед № ЛС-04-1465/30.08.2013 г.


16. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-043/23.07.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „.....” с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност”.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати ...... с ДДС по договор № 45-06-043/23.07.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „....” с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност”, който е сключен в изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС“, по договор за безвъзмездна помощ КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. 
Сумата да се изплати със средства от МФ. 


17. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Благоевград за смяна на обслужващата банка „....” АД, считано от 01.01.2015 г. 
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Окръжен съд гр. Благоевград да се обслужват от „....” АД, считано от 01.01.2015 г.
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 Окръжен съд гр. Благоевград. 


18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за предоставяне на лек автомобил „.....” за ползване на Районен съд гр. Русе.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил „.....” с рег. № ...., числящ се на Окръжен съд гр. Русе да се предостави за ползване на Районен съд гр. Русе, 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.
2. ВЪЗЛАГА на председателя на Окръжен съд гр. Русе да предприеме необходимите действия за прехвърляне на служебния автомобил.


19. ОТНОСНО: Следгаранционно, техническо обслужване на телефонна централа в сградата на Висшия съдебен съвет.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „ТЕКО” АД договор за следгаранционно, техническо обслужване на телефонна централа в сградата на Висшия съдебен съвет за срок от две години, като останалите клаузи по договора остават непроменени.


20. ОТНОСНО: Отчет за основните дейности, извършени от Консорциум „Лирекс БГ” ООД - „Индекс-България” ООД по следгаранционното обслужване на АИС „Бюра съдимост” през 2014 г., изпратен от Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. УКАЗВА на органите на съдебната власт, в които е инсталиран АИС „Бюро съдимост” да сключат договор за следгаранционна поддръжка на АИС „Бюро съдимост” с Консорциум „Лирекс БГ” ООД - Индекс - България” ООД за срок от една календарна година, считано от 01.01.2015 г. при непроменени условия и цена, по образец.
2. Заплащането на дължимата сума по договора да се извърши еднократно в рамките на утвърдените средства по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2015 г. 


21. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 56/08.12.2014 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” във връзка с решение на КПКИТС по протокол № 44/25.11.2014 г. относно искане от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд за увеличаване щатната численост с 1 щ.бр. за длъжността „системен администратор”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Към 31.12.2014 г. Апелативен специализиран наказателен съд има възможност за финансово обезпечаване на исканата щатна бройка.


22. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Благоевград за определяне на допълнително възнаграждение на .... - съдия в Административен съд гр. Благоевград с присъдена образователна и научна степен „доктор” по Административно право и административен процес. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ на .... - съдия в Административен съд гр. Благоевград, да бъде определено допълнително парично възнаграждение, в размер на 10 % към определената индивидуална работна заплата за придобита научна степен „доктор”, считано от датата на взимане на решение. 


23. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 94-00-325/08.12.2014 г. от председателя на Районен съд гр. Кнежа с приложени 3 броя оригинални изпълнителни листове, издадени в полза на ......

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с вх. № 94-00-325/08.12.2014 г. от председателя на Районен съд гр. Кнежа с приложени 3 броя оригинални изпълнителни листове, издадени в полза на .......

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

24. ОТНОСНО: Указание ДДС № 13/10.12.2014 г. от Министерство на финансите относно прилагането на чл. 98 и 99 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УКАЗВА на административните ръководители на:
- Окръжен съд гр. Варна;
- Окръжен съд гр. Габрово;
- Окръжен съд гр. Стара Загора;
- Районен съд гр. Стара Загора;
- Районен съд гр. Раднево;
- Административен съд гр. Стара Загора
да спазят указание ДДС № 13/10.12.2014 година относно прилагането на чл. 98 и 99 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и РМС № 802/2014 г.
2. До края на 2014 г. органите на съдебната власт по т. 1 да изпратят на хартиен носител и на e-mail (e.ilieva@vss.justice.bg) Справка – декларация за подлежащите за възстановяване средства от Корпоративна търговска банка АД (с отнет лиценз) към 30.11.2014 г.


25. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2014 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ......


26. ОТНОСНО: Писмо № 11-00-975/13 от 08.12.2014 г. от главния секретар на Министерство на правосъдието, с молба за становище относно състоянието на сградния фонд, в който се помещават органите на съдебната власт на територията на гр. Девня.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА проект на писмо до главния секретар на Министерство на правосъдието.


27. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Враца за смяна на обслужващата банка „....” АД, считано от 01.02.2015 г. 
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Окръжен съд гр. Враца да се обслужват от „....” АД, считано от 01.02.2015 г.
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 Окръжен съд гр. Враца. 


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 30 броя батерии за UPS и 41 бр. тонер касети за принтери.
Извлечение от протокол № 48/16.12.2014 г. от заседание на КПКИТС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Монтана и Висш съдебен съвет за 2014 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 28 бр. батерии за UPS и 2 бр. батерии за UPS за сървър, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Монтана с ....


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за закупуване на дигитален видео рекордер.
Извлечение от протокол № 48/16.12.2014 г. от заседание на КПКИТС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Брезник и Висш съдебен съвет за 2014 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на дигитален видео рекордер, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Брезник с ...


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за закупуване на UPS за сървър.
Извлечение от протокол № 48/16.12.2014 г. от заседание на КПКИТС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Елена и Висш съдебен съвет за 2014 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на UPS за сървър, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Елена с ...


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на сървърна техника – един сървър и един UPS за него.
Извлечение от протокол № 48/16.12.2014 г. от заседание на КПКИТС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Карлово и Висш съдебен съвет за 2014 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на един сървър и един UPS за него, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Висш съдебен съвет със .....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Карлово със .....


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 48/16.12.2014 г. от заседание на КПКИТС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Първомай и Висш съдебен съвет за 2014 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Първомай с .....


36. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2014 г. във връзка с  писмо с вх. № 04-14-135/16.12.2014 г. на Министерство на труда и социалната политика. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2014 г. на основание чл. 112, ал. 3 и чл.113, ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № 04-14-135/16.12.2014 г. от  Министерство на труда и социалната политика, както следва:
1.УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  с ....
1.1 УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ общо с .....
в т.ч. по показатели:
Трансфери между бюджети (нето) с .....
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с         ......
2. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с .....     
Функция „Отбрана и сигурност” с .....
Група „Съдебна власт” с .....
в т.ч. по показатели :
Текущи разходи с ....
Персонал с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на .... съгласно писмо на Министерство на труда и социалната политика с изх. № 9104-526/15.12.2014 г. /вх. №  04-14-135/16.12.2014 г./


37. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 18.12.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 18.12.2014 г.

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2014 г.

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г.
- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”
2.1. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2014 г. във връзка с  писмо с вх. № 04-14-135/16.12.2014 г. на Министерство на труда и социалната политика. 
2.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на аудио оборудване за зали.
2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 30 броя батерии за UPS и 41 бр. тонер касети за принтери.
2.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за закупуване на дигитален видео рекордер.
2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за закупуване на UPS за сървър.
2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на сървърна техника – един сървър и един UPS за него.
2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации.

- „ОТЛАГА”

2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение и монтаж на противоударно фолио за зали.

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

3.1. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2014 г.

5. Одитни доклади.

5.1. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките по одитен доклад от Административен съд гр. Кърджали.
5.2. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1415.1 в Районен съд гр. Брезник.
5.3. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Велико Търново.
5.4. 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 решение на ВСС по протокол № 24/12.06.2014 г., т. 80.
5.5. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-14015.2 в Районен съд гр. Радомир.
5.6. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Разлог по одобрения план за действие, приет с решение на ВСС по протокол № 28/26.06.2014 г.
5.7. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-14015.3 в Районен съд гр. Трън.

6. Разни.

6.1. Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за предоставяне на лек автомобил „....” за ползване на Районен съд гр. Русе.
6.2. Следгаранционно, техническо обслужване на телефонна централа в сградата на Висшия съдебен съвет.
6.3. Предложение от председателя на Административен съд гр. Благоевград за определяне на допълнително възнаграждение на .... - съдия в Административен съд гр. Благоевград с присъдена образователна и научна степен „доктор” по Административно право и административен процес. 
6.4. Указание ДДС № 13/10.12.2014 г. от Министерство на финансите относно прилагането на чл. 98 и 99 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.





ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           							ДИМИТЪР УЗУНОВ






