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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  18
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 21 април 2015 г.




ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – за председател
Каролина Неделчева
Румен Георгиев 


ОТСЪСТВАТ: Елка Атанасова и Камен Иванов


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: Съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. и придружаващите я документи, в частта за Препоръчителните тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за периода 2016 - 2018 г. - Приложение № 5 на стр. 95.
По приложение № 5 към средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. относно препоръчителни тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за тригодишния период, определените на ред 2, колони 2, 3 и 4 суми за ВСС в размер на .... са нереално определени спрямо предложената от ВСС тригодишна бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2016-2018 г.
Съгласно годишния отчет за касово изпълнение на бюджета за 2014 г. съдебната система завършва с разходи в размер на ....., а утвърдения със ЗДБРБ за 2015 г. бюджет на съдебната власт е в размер на .....
 2. СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. и придружаващите я документи в останалата част.

Мотиви: Бюджетът на съдебната власт е самостоятелен. Тази самостоятелност се гарантира практически чрез осигуряване на достатъчно средства за нормално функциониране на органите на съдебна власт. Средносрочната бюджетна прогноза на Министерски съвет за периода 2016-2018 г. не осигурява средства за функциониране и влошава бюджетното обезпечаване на ОСВ. Одобряването на такава прогноза би довело до парализиране дейността на ОСВ и би накърнило самостоятелността на бюджета на съдебната власт. Конституционно установено е изискването бюджетът да осигурява средства за функционирането на ОСВ. Тази конституционна повеля няма да е изпълнена, както в случаите, когато въобще не са осигурени средства, така и когато поради недостатъчност на одобрените средства ОСВ не ще могат да функционират през част от бюджетната година. В тази насока се е произнесъл и Конституционния съд - Решение № 18/16.12.1993 г. по к.д. № 19/1993 г. и Решение № 17/3.10.1995 г. по к.д. № 13/1995 г.
В така изготвената бюджетна прогноза има несъответствие на посочените препоръчителни тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за тригодишния период с очертания конституционен мащаб на коригиране на предложената от Висшия съдебен съвет тригодишна бюджетна прогноза.


2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2015 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 31.03.2014 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2014 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ......, с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими 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 2015 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Русе за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими 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 2015 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище 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 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 Районен съд гр. Попово за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр.Търговище за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


6. ОТНОСНО: Искания за корекция на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
Извлечения от протокол № 14/07.04.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на компютърна и периферна техника, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Червен бряг за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... и по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на компютърна и периферна техника, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград 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 протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр.Благоевград за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на външно мрежово архивиращо устройство.
Извлечение от протокол № 14/07.04.2015 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 за 2015 г. на Административен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на външно мрежово архивиращо устройство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Ботевград за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими 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 2015 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за закупуване на 6 бр. компютри, 1 бр. мултифункционално устройство, 1 бр. принтер, 2 бр. документни скенери и 8 бр. UPS.
Извлечение от протокол № 14/07.04.2015 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 за 2015 г. на Районен съд гр. Исперих по § 10-00 „Издръжка” със ...., от които .... за закупуване 6 броя компютри, .... за закупуване на 1 брой мултифункционално устройство, .... за закупуване на 1 брой принтер, ... за закупуване на 2 броя документни скенери и .... за закупуване на 8 броя UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. персонален принтер, 14 бр. UPS и 1 бр. мултифункционално устройство.
Извлечение от протокол № 14/07.04.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Нова Загора по § 10-00 „Издръжка” с ..., от които ... за закупуване на 14 броя UPS, .... за закупуване на 1 брой мултифункционално устройство и .... за закупуване на 1 брой персонален принтер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Нова Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 8 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за подмяна на изгоряла платка на телефонна централа, настройка и програмиране.

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. Пещера за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за подмяна на изгоряла платка на телефонна централа, настройка и програмиране.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.

 
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. компютри, 4 бр. монитори и 2 бр. принтери.
Извлечение от протокол № 14/07.04.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 2 бр. принтери среден клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Силистра по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик за сървърно помещение.
Извлечение от протокол № 14/07.04.2015 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 за 2015 г. на Районен съд гр. Сливен по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 1 бр. климатик за сървърно помещение.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Стара Загора за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо 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 2015 г.
 

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Софийски районен съд разхода за изплащане на обезщетение по КТ в размер на .... да бъде извършен в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2015 г. 

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .

17. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с ....., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ...., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ...., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности” със ...., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

22. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно решение по т. 11 от заседание на комисия „Бюджет и финанси”, проведено на 25.03.2015 г. за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ 1503 в Софийски районен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема резултатите от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Софийски районен съд.

Разни.

23. ОТНОСНО: Доклад от Милка Итова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от Милка Итова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”.


24. ОТНОСНО: Доклад относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2013 г.


26. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-07-799/17.04.2015 г. от зам. председателя на Софийски районен съд относно награждаване на 17 служители на СРС на основание чл. 358а ал. 1 във връзка с ал. 3, т. 1 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от Софийски районен съд относно награждаване на 17 служители на СРС на основание чл. 358а ал. 1 във връзка с ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
2. УКАЗВА на административния ръководител на Софийски районен съд да извърши разхода в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2015 г.


27. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-07-761/09.04.2015 г. от председателя на Районен съд гр. Стара Загора относно предложение от Адвокатска колегия Стара Загора за предоставяне за ползване на техника и оборудване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приемането на компютърна техника от Адвокатска колегия Стара Загора би поставило под съмнение независимостта на Районен съд гр. Стара Загора. Освен това техниката не е индивидуализирана по вид, брой и стойност и е с неясни технически характеристики, поставящи под съмнение необходимостта от нейното използване. Още повече, че с Решение на ВСС по протокол № 12/12.03.2015 г. на Районен съд гр. Стара Загора са предоставени средства в размер на ..... за задоволяване изцяло нуждата на съда с компютърна техника.  


28. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Сливен за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Административен съд гр. Сливен да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Административен съд гр. Сливен, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


30. ОТНОСНО: Паметна записка от Световната банка по повод проведени срещи на екипа на Световната банка в България в периода 9 – 13 март 2015 г., изпратена от комисия „Международна дейност”, за запознаване и предоставяне на материали, които следва да бъдат предоставени на Световната банка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА за сведение паметната записка от Световната банка по повод проведени срещи на екипа на Световната банка в България в периода 9 – 13 март 2015 г. 
2. ИЗПРАЩА на комисия „Международна дейност” материалите, които следва да бъдат предоставени на Световната банка.


31. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 16/25.03.2015 г. във връзка с писмо от .... относно посещение на .... и представители на неговия екип в периода 11 – 13 май 2015 г. и изготвена план-сметка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА план-сметка за разходите по посещението на Виктор Шахтер, президент на Фондация за инициативи за устойчиво развитие на правораздаването и на членове на неговия екип, в периода 11 – 15 май, в гр. София.
2. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Комисия „Бюджет и финанси” да подпише одобрената по т. 1 план-сметка.


32. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 04-00-100/09.04.2015 г. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” относно участие на г-н .... – председател на Окръжен съд гр. Варна в работно посещение в гр. Осло, Кралство Норвегия, в периода 27 – 30 април 2015 г., във връзка с изпълнение целите на проект „Засилване прилагането на пробационните мерки в съответствие с Европейските стандарти за електронен мониторинг” по програма БГ – 15 - 2 на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” относно участие на г-н ..... – председател на Окръжен съд гр. Варна в работно посещение в гр. Осло, Кралство Норвегия, в периода 27 – 30 април 2015 г., във връзка с изпълнение целите на проект „Засилване прилагането на пробационните мерки в съответствие с Европейските стандарти за електронен мониторинг” по програма БГ – 15 - 2 на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.


33. ОТНОСНО: Покана – искане от ..... с вх. № 96-00-307/14.04.2015 г. относно връщане на парична гаранция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА на Прокуратурата на Република България поканата – искане от ..... относно връщане на парична гаранция, за становище.


34. ОТНОСНО: Писмо вх. № 96-00-234/16.04.2015 г. от председателя на Районен съд гр. Раднево с приложени документи, във връзка с молба на .... за възстановяване на сума по изпълнителен лист, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 14/25.03.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Раднево с приложени документи, във връзка с молба на .... за възстановяване на сума по изпълнителен лист.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


35. ОТНОСНО: Доклад от Румен Георгиев - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт” с рег. № 13-33-2/27.12.2013 г. по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение доклад от Румен Георгиев - ръководител проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”  договор № 13-33-2/27.12.2013 г. за изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проекта за периода 01.01.2015 г. - 31.03.2015 г.
2. ПРЕПРАЩА на комисия „Международна дейност” доклад от Румен Георгиев - ръководител проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”  договор № 13-33-2/27.12.2013 г. за изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проекта за периода 01.01.2015 г. - 31.03.2015 г.


36. ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация с рег. № 12/21.04.2015 г. от ......, журналист от в. „Сега”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Заявлението за достъп до обществена информация от ...., журналист от в. „Сега” да се препрати на ВКС, ВАС , ПРБ на основание чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ.


37. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 22.04.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 22.04.2015 г.

1. Съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г.


38. 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 22.04.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2015 г.

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

2.1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

2.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

2.4. Искания за корекция на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”.

2.5. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

2.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на външно мрежово архивиращо устройство.

2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за закупуване на 6 бр. компютри, 1 бр. мултифункционално устройство, 1 бр. принтер, 2 бр. документни скенери и 8 бр. UPS.

2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. персонален принтер, 14 бр. UPS и 1 бр. мултифункционално устройство.

2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за подмяна на изгоряла платка на телефонна централа, настройка и програмиране.

2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. компютри, 4 бр. монитори и 2 бр. принтери.

2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик за сървърно помещение.

2.13. Искане от административния ръководител на районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

3. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .

3.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

5. Одитни доклади.

5.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно решение по т. 11 от заседание на комисия „Бюджет и финанси”, проведено на 25.03.2015 г. за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ 1503 в Софийски районен съд.




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



