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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  19
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 29 април 2015 г.




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

ОТСЪСТВА: 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.


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

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 16/21.04.2015 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., от които .... за закупуване на 2 бр. сървъра среден клас, .... за закупуване на 2 бр. UPS за сървър и .... за закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ...., за закупуване на програмен продукт ABBYY FineReader 12.0 Corporate Edition.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Апелативен специализиран наказателен съд с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за ремонтни дейности по поддръжка на сградата, и инструменти и материали за работника по поддръжката.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Апелативен специализиран наказателен съд за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонтни дейности по поддръжка на сградата, и инструменти и материали за работника по поддръжката.
Разходът е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за внедряване на модул „Мобилен призовкар”, интегриран със САС „Съдебно деловодство”.
Извлечение от протокол № 15/14.04.2015 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 Окръжен съд гр. Добрич по § 53-00 „Придобиване на НДА” със .... за внедряване на модул „Мобилен призовкар”, интегриран със САС „Съдебно деловодство”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за ремонт и подмяна на осветителни тела.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

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. Пазарджик за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт и подмяна на осветителни тела.
Разходът е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за ремонт на тоалетни.

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. Пловдив за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на тоалетни.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за ремонт на помещения за деловодство.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

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. Смолян за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на помещения за деловодство.
Разходът е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора 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. Стара Загора 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.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 25 бр. компютри, 3 бр. мултифункционални устройства, документен скенер и 2 бр. звукозаписна техника.
Извлечение от протокол № 15/14.04.2015 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 Окръжен съд гр. Стара Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 1 брой документен скенер.
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 Окръжен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които ..... за закупуване на 25 броя компютри, ..... за закупуване на 3 броя мултифункционални устройства, ...... за закупуване на 2 броя звукозаписна техника.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково 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 т. 29, Протокол № 10/04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета между Окръжен съд гр. Хасково, Районен съд гр. Хасково и Районен съд гр. Несебър за 2015 г., с цел осигуряване на средства за командировани съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Хасково за 2015 г. по §§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2015 г. по §§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2015 г. §§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на комисия по обявен конкурс за младши съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Хасково за 2015 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на комисия по конкурс за младши съдии.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със ...
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Хасково със .....
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. персонални UPS, 1 бр. UPS за сървър и допълнителен модул към програмен продукт Омекс 2000.
Извлечение от протокол № 16/21.04.2015 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 Административен съд гр. Видин по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 2 броя персонални UPS.
Средствата в размер на .... 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 Административен съд гр. Видин по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 1 брой UPS за сървър.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Видин по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... за закупуване на допълнителен модул към програмен продукт Омекс 2000.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. документни скенера.
Извлечение от протокол № 15/14.04.2015 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. Враца по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 2 бр. документни скенера.
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 Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър от нисък клас.
Извлечение от протокол № 15/14.04.2015 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. Кърджали по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 1 бр. сървър от нисък клас.
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 Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. UPS за сървър и UPS за компютър, използващ се в съдебна зала.
Извлечение от протокол № 15/14.04.2015 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. Разград по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на 1 бр. UPS за сървър и UPS за компютър, използващ се в съдебна зала, на обща стойност .....
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации, 3 бр. принтери и 1 бр. документен скенер.
Извлечение от протокол № 15/14.04.2015 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 Административен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка” със .... за закупуване на 3 броя принтери.
Средствата в размер на ..... 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 Административен съд гр. Хасково по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ...., от които ..... за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации и ..... за закупуване на 1 бр. документен скенер.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд 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 Софийски районен съд 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.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър от нисък клас и UPS за него.
Извлечение от протокол № 16/21.04.2015 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 Районен съд гр. Дряново за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел закупуване на един брой сървър.
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. Дряново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 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. Дулово по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с ..... за доставка и монтаж на копирна машина RX WC 5330.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница 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 т. 29, Протокол № 10/04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета между Районен съд гр. Дупница, Окръжен съд гр. Кюстендил и Софийски градски съд за 2015 г., с цел осигуряване на средства за командировани съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2015 г. § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на документен скенер.
Извлечение от протокол № 16/21.04.2015 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 на Районен съд гр. Карлово за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., с цел закупуване на документен скенер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик.

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. Кула за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на климатик за работно помещение.
Разходът е за сметка на неразпределения резерв за капиталови разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации и 2 бр. високоскоростни мрежови скенера.
Извлечение от протокол № 15/14.04.2015 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. Кърджали по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., от които .... за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации и .... за закупуване на 2 бр. високоскоростни мрежови скенера.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово 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. Оряхово 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.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик 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. Пазарджик 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.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 1 бр. персонален принтер за оборудване на работно място за новоназначен съдия.
Извлечение от протокол № 15/14.04.2015 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 Районен съд гр. Панагюрище за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., с цел закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.
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. Панагюрище за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел закупуване на 1 бр. персонален принтер. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по 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. Раднево 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.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.

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. Сандански за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за авариен ремонт на покрив.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютри и 6 бр. монитори.
Извлечение от протокол № 16/21.04.2015 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 на Районен съд гр. Свищов за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел закупуване на 5 бр. компютри и 6 бр. монитори.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за увеличение на бюджета на съда за 2015 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:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Свищов за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с ....., поради наличие на средства.
След анализ на разходите за деветмесечието, ще бъде извършена служебна корекция.
2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Свищов за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... поради наличие на средства.
Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Свищов, изплащането на СБКО да се извърши в рамките на бюджета на съда, като след възникване на реален недостиг в края на финансовата година, ВСС ще осигури необходимите средства.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 11 бр. компютри, 9 бр. UPS устройства и 2 бр. скенера за електронно съхранение на съдебните дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Административен съд гр. Монтана за увеличаване на бюджета за 2015 г. с .... за закупуване на 11 бр. компютри, 9 бр. UPS устройства и 2 бр. скенера за електронно съхранение на съдебните дела, по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за придобиване на ПП Модул „Съдебен призовкар”.

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. Кнежа вх. № 11-07-843/23.04.2015 г., с искане за придобиване на ПП Модул „Съдебен призовкар”.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за разширение на пожароизвестителна инсталация и видеонаблюдение на помещение по ЗЗКИ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА искането на Районен съд гр. Разград за разширение на пожароизвестителна инсталация и видеонаблюдение на помещение по ЗЗКИ, поради липса на необходимите приложения към искането съгласно Решение по т. 30 от протокол № 19/08.05.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”, касаещо указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията за закупуване на офис оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.


35. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Софийски градски 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 градски съд разхода за обезщетение по КТ в размер на ....., да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2015 г.


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на комарници.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик да извърши разхода по § 10-00 „Издръжка” за доставка и монтаж на комарници на стойност ...... в рамките на одобрения бюджет на съда, поради наличие на достатъчно средства по съответния параграф.


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Перник да поднови искането си за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” в размер на .... за изработка на очила, след анализ на изпълнението на бюджета за деветмесечието.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за годишна проверка и профилактика на пожарогасители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат да извърши разхода по § 10-00 „Издръжка” за проверка и профилактика на пожарогасители на стойност ..... в рамките на одобрения бюджет на съда, поради наличие на достатъчно средства по съответния параграф.

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

39. 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 § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ....., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

45. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване и оценка на изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Генерал Тошево по одобрения план за действие, приет с Решение на ВСС по протокол № 12/15.03.2015 г., т. 61.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява изпълнението на препоръките по точки 1.2, 2.2 и 2.3 от плана за действие, приет с решение на ВСС по протокол № 12/15.03.2015 г., съгласно предоставената информация.
2. Указва на административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево в срок до 7 дни от датата на решението да трансферира сумите съхранявани по набирателната сметка в размер на ....., за които не може да бъде установен произхода и/или предназначението по транзитната сметка в приход на бюджета на ВСС.
3. Доклада за оценката на изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Генерал Тошево да се изпрати на председателя на съда.

Разни.

46. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за I-во тримесечие на 2015 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява направените разходи за командировки на Членовете на Висшия съдебен съвет за I-во тримесечие на 2015 г. 
2. Одобрява направените разходи за командировки на Главния прокурор на Република България за I-во тримесечие на 2015 г.
3. Одобрява направените разходи за командировки на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за I-во тримесечие на 2015 г.
4. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на Директора на Националния институт на правосъдието от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за I-во тримесечие на 2015 г.


47. ОТНОСНО: Възстановяване по депозитната сметка на Окръжен съд гр. Бургас конфискуван депозит.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ ВСС да възстанови по депозитната сметка на Окръжен съд гр. Бургас конфискуван депозит в размер на .... представляващ възнаграждение за вещо лице по ГД ..... по описа на Окръжен съд гр. Бургас.


48. ОТНОСНО: Възстановяване по депозитната сметка на Районен съд гр. Смолян на конфискуван депозит.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ ВСС да възстанови по депозитната сметка на Районен съд гр. Смолян конфискуван депозит в размер на .... представляващ възнаграждение за вещо лице по ГД .... по описа на Районен съд гр. Смолян.


49. ОТНОСНО: Предоставена справка от НАП за непогасените вземания по актове с неизтекъл давностен срок, предявени от органите на съдебната власт.
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. Да се запознаят членовете на ВСС с Писмо – Справка вх. № 07-01-196/20.04.2015 г. изготвено от Изпълнителния директор на НАП, относно непогасените вземания, несъбрани от НАП, предявени от органите на съдебната власт – за изразяване на становище и предложения за мерки.
2. Да се уведоми Министър председателя на Република България, Председателя на Народното събрание, Министъра на финансите и Министъра на правосъдието за размера на несъбраните вземания от Националната агенция по приходите, по актове с неизтекъл давностен срок, предявени от органи на съдебната власт.


50. ОТНОСНО: Междинно плащане по договор № 45-06-018/16.03.2015 г. между ВСС и „....” ЕООД с предмет на договора да предостави услуга по изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ”, договор с рег. № С 13-24-1/13.03.2014 г. финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати междинно плащане в размер на .... с ДДС по договор № 45-06-018/16.03.2015 г. между ВСС и „....” ЕООД с предмет на договора да предостави услуга по изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ”, договор с рег. № С 13-24-1/13.03.2014 г. финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Сумата да се изплати със средства от полученото авансово плащане от УО на ОПАК.


51. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Русе за предоставяне на служебен автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № ... на друг орган на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от служебен автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № ..., числящ се на Районен съд гр. Русе.
2. Исканията да бъдат изпращани към административния ръководител на Районен съд гр. Русе.


52. ОТНОСНО: Доклад от Мария Кузманова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от Мария Кузманова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ”.


53. ОТНОСНО: Писмо вх. № 04-00-104/20.04.2015 г. от Министерство на правосъдието до административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд във връзка с искане от страна на съда за предприемане на действия по диагностика и привеждане в експлоатация на пожароизвестителна система, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 04-00-104/20.04.2015 г. от Министерство на правосъдието до административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд във връзка с искане от страна на съда за предприемане на действия по диагностика и привеждане в експлоатация на пожароизвестителна система.


54. ОТНОСНО: Писмо от Апелативен съд гр. Варна с вх. № 11-04-108/17.04.2015 г. с искане за осигуряване на оборудвано помещение по ЗЗКИ в сградата на Районен съд гр. Варна, с копие до административния ръководител на Районен съд гр. Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Апелативен съд гр. Варна с вх. № 11-04-108/17.04.2015 г. с искане за осигуряване на оборудвано помещение по ЗЗКИ в сградата на Районен съд гр. Варна, с копие до административния ръководител на Районен съд гр. Варна.
Поставеният въпрос е от компетенциите на административния ръководител на съда, на когото е предоставена за стопанисване и управление сградата.


55. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд гр. Карлово до Министерство на правосъдието с вх. № 11-07-764/09.04.2015 г. с искане за осигуряване на средства за конструктивно обследване на сградата на съда, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Районен съд гр. Карлово до Министерство на правосъдието с вх. № 11-07-764/09.04.2015 г. с искане за осигуряване на средства за конструктивно обследване на сградата на съда.


56. 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 техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени: 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 и RACK, оборудване към RACK, към външния дисков масив, UPS-и и необходимите устройства за връзка на сървърите с дисковия масив и мрежата на ВСС“; Обособена позиция № 5 – „Доставка на защитна стена и втора опционална за изграждане на отказоустойчивост”, Обособена позиция № 6 - „Доставка на принтери“, Обособена позиция № 7 „Доставка на многофункционални устройства“, Обособена позиция № 8 „Доставка на сканиращи устройства“.
Доклад от Мария Ламбрева – мл. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА предметът на планираната обществена поръчка за доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по обособени позиции да бъде променен, като отпадне възлагането на Обособена позиция №9 „Доставка на копирна машина с функции за копиране, мрежово сканиране и принтиране“
2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 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 и RACK, оборудване към RACK, към външния дисков масив, UPS-и и необходимите устройства за връзка на сървърите с дисковия масив и мрежата на ВСС“; Обособена позиция № 5 – „Доставка на защитна стена и втора опционална за изграждане на отказоустойчивост”, Обособена позиция № 6 - „Доставка на принтери“, Обособена позиция № 7 „Доставка на многофункционални устройства“, Обособена позиция № 8 „Доставка на сканиращи устройства“, по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и да подпише договори с определените изпълнители или да прекрати процедурата, включително частично.


57. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-841/23.04.2015 г. от председателя на Районен съд гр. Ивайловград относно размера на допълнителното трудово възнаграждение на държавен съдебен изпълнител или районен съдия при заместване на съдия по вписванията.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Висшият съдебен съвет няма правомощия да тълкува закони и да дава указания по тяхното прилагане.


58. ОТНОСНО: Решение на КПКИТС по протокол № 16/21.04.2015 г. относно осигуряването на 100 броя антивирусни лицензи за нуждите на Националния институт на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на КПКИТС по протокол № 16/21.04.2015 г. относно осигуряването на 100 броя антивирусни лицензи за нуждите на Националния институт на правосъдието.
 

59. ОТНОСНО: Решение на КПА по протокол № 22/21.04.2015 г. във връзка с предложение от председателя на Административен съд гр. Пловдив за увеличаване на щатната численост на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на КПА да се проведе съвместно заседание за вземане на решение, както за магистрати, така и за съдебни служители, за възможностите за прилагане на чл. 194 от ЗСВ и възможностите за съкращаване на щат в един ОСВ и разкриване в друг.


60. ОТНОСНО: Решение на КПА по протокол № 22/21.04.2015 г. относно искане от председателя на Административен съд София-град за увеличаване на щатната численост на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на КПА да се проведе съвместно заседание за вземане на решение, както за магистрати, така и за съдебни служители, за възможностите за прилагане на чл. 194 от ЗСВ и възможностите за съкращаване на щат в един ОСВ и разкриване в друг.


61. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация” по протокол № 15/20.04.2015 г. относно искане от председателя на Районен съд гр. Димитровград за увеличаване щатната численост на съда с 3 щ.бр. за съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на КПА да се проведе съвместно заседание за вземане на решение, както за магистрати, така и за съдебни служители, за възможностите за прилагане на чл. 194 от ЗСВ и възможностите за съкращаване на щат в един ОСВ и разкриване в друг.


62. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация” по протокол № 15/20.04.2015 г. относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Хасково за увеличаване щатната численост на съда с 1 щ.бр. за съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на КПА да се проведе съвместно заседание за вземане на решение, както за магистрати, така и за съдебни служители, за възможностите за прилагане на чл. 194 от ЗСВ и възможностите за съкращаване на щат в един ОСВ и разкриване в друг.


63. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация” по протокол № 15/20.04.2015 г. относно искане от председателя на Административен съд гр. Бургас за увеличаване щатната численост на съда с 1 щ.бр. за съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на КПА да се проведе съвместно заседание за вземане на решение, както за магистрати, така и за съдебни служители, за възможностите за прилагане на чл. 194 от ЗСВ и възможностите за съкращаване на щат в един ОСВ и разкриване в друг.


64. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация” по протокол № 16/21.04.2015 г. относно искане от председателя на Районен съд гр. Велико Търново за увеличаване щатната численост на съда с 5 щ.бр. за съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на КПА да се проведе съвместно заседание за вземане на решение, както за магистрати, така и за съдебни служители, за възможностите за прилагане на чл. 194 от ЗСВ и възможностите за съкращаване на щат в един ОСВ и разкриване в друг.


67. ОТНОСНО: Жалба с вх. № 94-00-171/27.04.2015 г. от сем. .....

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение жалба с вх. № 94-00-171/27.04.2015 г. от сем. ....

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

68. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-071/29.12.2014 г. между ВСС и Обединение „....” ДЗЗД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разработване на комуникационна стратегия на съдебната власт” и техническата спецификация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 41 от ЗОП по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № К 13-15-1/04.12.2013 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 :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от – ..... с ДДС по договор № 45-06-071/29.12.2014 г. между ВСС и Обединение „....” ДЗЗД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разработване на комуникационна стратегия на съдебната власт” по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № К 13-15-1/04.12.2013 г.
Сумата по ф-ра № 0000000006/27.04.2015 г. за организиране и провеждане на 2 броя обучения по прилагане на комуникационната стратегия в размер на ..... да се плати с бюджетни средства, същите ще бъдат възстановени от УО на ОПАК след верифициране на разходите по проекта.


69. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Софийски районен съд за безвъзмездно предоставяне за управление на 60 броя сглобяеми метални стелажи.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.
Отложена по протокол № 12/12.03.2015 г. от заседание на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да предостави безвъзмездно за управление на Административен съд София – град 60 броя метални стелажи по приложен опис, съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 28, ал. 3,    т. 2 от Закона за държавната собственост.


70. ОТНОСНО: Докладна записка от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно представяне на обобщения годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. и включването му в доклада за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА обобщения годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.
Същият да бъде включен в доклада на Висшия съдебен съвет по чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС.


73. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 30.04.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 30.04.2015 г.

1. Предоставена справка от НАП за непогасените вземания по актове с неизтекъл давностен срок, предявени от органите на съдебната власт.
2. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.


74. 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 30.04.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

1.2. Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.

1.3. Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за ремонтни дейности по поддръжка на сградата, и инструменти и материали за работника по поддръжката.

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за внедряване на модул „Мобилен призовкар”, интегриран със САС „Съдебно деловодство”.

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за ремонт и подмяна на осветителни тела.

1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за ремонт на тоалетни.

1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за ремонт на помещения за деловодство.

1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 25 бр. компютри, 3 бр. мултифункционални устройства, документен скенер и 2 бр. звукозаписна техника.

1.10. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.11. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на комисия по обявен конкурс за младши съдии.

1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. персонални UPS, 1 бр. UPS за сървър и допълнителен модул към програмен продукт Омекс 2000.

1.13. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. документни скенера.

1.14. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър от нисък клас.

1.15. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. UPS за сървър и UPS за компютър, използващ се в съдебна зала.

1.16. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.

1.17. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации, 3 бр. принтери и 1 бр. документен скенер.

1.18. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър от нисък клас и UPS за него.

1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на документен скенер.

1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик.
1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации и 2 бр. високоскоростни мрежови скенера.

1.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

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

1.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 1 бр. персонален принтер за оборудване на работно място за новоназначен съдия.

1.28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.

1.29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.

1.30. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютри и 6 бр. монитори.

- „НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.31. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за увеличение на бюджета на съда за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” и  § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

3. Одитни доклади.

3.1. Докладна записка от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно представяне на обобщения годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. и включването му в доклада за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС.

3.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване и оценка на изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Генерал Тошево по одобрения план за действие, приет с Решение на ВСС по протокол № 12/15.03.2015 г., т. 61.

4. Разни.

4.1. Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за I-во тримесечие на 2015 г. 

4.2. 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 техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени: 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 и RACK, оборудване към RACK, към външния дисков масив, UPS-и и необходимите устройства за връзка на сървърите с дисковия масив и мрежата на ВСС“; Обособена позиция № 5 – „Доставка на защитна стена и втора опционална за изграждане на отказоустойчивост”, Обособена позиция № 6 - „Доставка на принтери“, Обособена позиция № 7 „Доставка на многофункционални устройства“, Обособена позиция № 8 „Доставка на сканиращи устройства“.

4.3. Предложение от председателя на Софийски районен съд за безвъзмездно предоставяне за управление на 60 броя сглобяеми метални стелажи.





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





