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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  25
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 10 юни 2015 г.




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


ОТСЪСТВАТ: Каролина Неделчева 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.
	

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

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд 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 Софийски апелативен съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със .... 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.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на назначен съдия, считано от 27.05.2015 г. до 31.12.2015 г., съгласно решение на ВСС по протокол № 60/11.12.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски апелативен съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на назначен съдия.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на комисия по 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. Видин 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 с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Видин с ....


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитна комисия по конкурсите 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. Враца за 2015 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитна комисия по конкурсите за младши съдии. 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Враца с ....


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за аварийна подмяна на разширителен съд на отоплителна инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Добрич за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за аварийна подмяна на разширителен съд на отоплителна инсталация.
Средствата са 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. Добрич за осигуряване на средства за обследване на фасадна облицовка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Окръжен съд гр. Добрич за обследване на фасадна облицовка на Министерство на правосъдието, по компетентност. 


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.  
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” 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 разширение на пожароизвестителна инсталация на цялата сграда по предписание на РД „ПБЗН” Стара Загора.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА разглеждането на искането за осигуряване на средства по бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... за разширение на пожароизвестителна инсталация на цялата сграда по предписание на РД „ПБЗН” Стара Загора.
Предлага на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора да поднови искането си, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна 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 Административен съд София-град 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. Варна за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав 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. Велики Преслав 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.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав 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. Велики Преслав 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.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на помещение по ЗЗКИ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА разглеждането на искането за осигуряване на средства по бюджета на Районен съд гр. Велинград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” в размер на ...... за обзавеждане и оборудване на помещение по ЗЗКИ.
Предлага на административния ръководител на Районен съд гр. Велинград да поднови искането си, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

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. Враца за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово 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. Карлово за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... 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.


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

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. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума по изпълнителен лист, на Прокуратурата на Република България.
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 Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на помещение по ЗЗКИ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА разглеждането на искането за осигуряване на средства по бюджета на Районен съд гр. Радомир за 2015 г. в размер на .... за обзавеждане и оборудване на помещение по ЗЗКИ.
Предлага на административния ръководител на Районен съд гр. Радомир да поднови искането си, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за разширяване на пожароизвестителна система и видеонаблюдение на помещение по ЗЗКИ.
Отложена по протокол № 19/29.04.2015 г. на комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА разглеждането на искането за осигуряване на средства по бюджета на Районен съд гр. Разград за 2015 г. в размер на .... за разширяване на пожароизвестителна система и видеонаблюдение на помещение по ЗЗКИ.
Предлага на административния ръководител на Районен съд гр. Разград да поднови искането си, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

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. Разград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на климатик.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за корекция на бюджета за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2015 г. с ..... по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, с цел осигуряване на средства за изплащане на работна заплата. 
Корекция на бюджета по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, ще бъде извършена служебно след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за доставка и монтаж на метални стелажи и стълба за архив, и изработка и монтаж на мебели за Бюро съдимост.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Поморие за доставка и монтаж на метални стелажи и стълба за архив, и изработка и монтаж на мебели за Бюро съдимост, до набавяне 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.


21. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-06-647/03.06.2015 г. от председателя на Окръжен съд гр. Смолян относно искане за корекция по решение на ВСС от 21.05.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Окръжен съд гр. Смолян по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС, за уточняване на броя документни скенери и стойността им.

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

22. 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.

Одитни доклади.

25. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1523 в Административен съд гр. Търговище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема резултатите – констатации, изводи и одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одита.


26. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Ямбол.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Окръжен съд гр. Ямбол.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Ямбол за изпълнение на препоръките и изпълнението на препоръките по т. 1, т. 2, т. 3, т. 5.1, от плана за действие, съгласно представената писмена информация.


27. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1508 в Районен съд гр. Търговище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Търговище, както и изпълнението на дадените по време на одита препоръки, посочени в доклада.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.


28. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1524 в Районен съд гр. Пирдоп.

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. Пирдоп.
2. Одобрява изпълнението на препоръките за подобряване дейността на Районен съд гр. Пирдоп, съгласно представената писмена информация.


29. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Разлог, съгласно решение на ВСС по протокол № 62/18.12.2014 г., д.т. 45.2.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение изпълнението на препоръката по т. 2 от плана за действие, съгласно предоставената информация от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Разлог.

Разни.

30. ОТНОСНО: Писмо от Главния секретар на ВСС относно предстоящо посещение на екипа на Световната банка за преглед на разходите за съдебната система и актуализация на Прегледа на публичните разходи и институциите на съдебната система 2008 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Главния секретар на ВСС относно посещението на екипа на Световната банка. 


31. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 04-00-060/04.06.2015 г. от  Министерство на правосъдието с молба за предоставяне на информация за предприетите действия през периода април – юни за изпълнение на препоръките на Европейската комисия от Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от 28 януари 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с вх. № 04-00-060/04.06.2015 г. от  Министерство на правосъдието. 


32. ОТНОСНО: Писмо от Главния секретар на ВСС относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, която не е включена в Списъка на планираните поръчки през 2015 г.
Доклад от Даниела Петровска – директор на дирекция „ОАД”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема и одобрява доклад на директора на дирекция „Организационно административна дейност”, съдържащ мотивирана заявка.
2. Допуска провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Висшия съдебен съвет и неговата администрация”, която не е включена в Списъка на планираните поръчки през 2015 г.


33. ОТНОСНО: Окончателно плащане по договор № 45-06-006/03.02.2015 г. между ВСС и „....” ООД с предмет на услугата - „Специализирано обучение на съдебни статистици и съдебни служители, извършващи статистическа дейност” 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 :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати окончателно плащане в размер на ..... с ДДС по договор № 45-06-006/03.02.2015 г. между ВСС и „....” ООД с предмет на услугата – „Специализирано обучение на съдебни статистици и съдебни служители, извършващи статистическа дейност” 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 бюджета на Висшия съдебен съвет за 2015 г., които следва да се възстановят след верифициране от УО на ОПАК.


35. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно възнаграждения за участие в работата на комисии за отваряне и разглеждане на постъпили оферти за участие в процедура по ЗОП с предмет „Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, интеграция и внедряване на приложен софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи на управление на делата, с цел електронно съобщаване и призоваване”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ..... за изплащане на възнаграждение на външен експерт за участие в комисията за оценка на постъпилите оферти.


36. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно извършване на второто окончателно плащане в размер на 40% от общата стойност по Партньорско споразумение между Висшият съдебен съвет и Съвета на Европа по Предефиниран проект 2 и осчетоводяването разход на преведените по Споразумението суми.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  на основание чл. 3 от Партньорско споразумение между Висшият съдебен съвет на Република България и Съвета на Европа, на партньора по споразумението да бъде изплатена сумата в размер на .....
2. След представянето на Финалния отчет (за напредъка и финансов), предвиден в чл. 4.3 на Партньорското споразумение, същият да се докладва с оглед изписване на изплатените по Споразумението суми като разход за външни услуги.
Сумата да се изплати със средства от бюджета на Висшия съдебен съвет за 2015 г., които следва да се възстановят след верифициране от програмния оператор – Министерство на правосъдието.


37. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за откриване на набирателна сметка в британски лири с титуляр Софийска градска прокуратура в обслужващата банка.
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. ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийска градска прокуратура да открие набирателната сметка в британски лири в обслужващата банка, .... АД.
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 разкриването на набирателна сметка в британски лири в обслужващата банка на Софийска градска прокуратура.


38. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. председател на Софийски градски съд за безвъзмездно предоставяне на Административен съд София-град 18 броя скенери, марка НР, модел 5590, числящи се на Софийски градски съд.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски градски съд да предостави безвъзмездно на Административен съд София-град 18 броя скенери, марка НР, модел 5590, 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.


39. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Смолян 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. Смолян да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка и набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Административен съд гр. Смолян, във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


40. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Лом 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 Районен съд гр. Лом 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 Районен съд гр. Лом, 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.


41. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Севлиево за увеличаване броя на ПОС терминалните устройства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Севлиево да увеличи с един брой ползваните ПОС терминални устройства за обслужване на приходите от такси и да закрие ПОС терминалното устройство за обслужване на набирателната сметка, считано от 01.08.2015 г.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Севлиево, във връзка с искането им за увеличаване на ПОС терминалните устройства с един брой по транзитната сметка и закриване на ПОС терминалното устройство обслужващо набирателната сметка на съда.


44. ОТНОСНО: Абонаментна поддръжка на системата за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и на ВиК инсталацията в сградата на ВСС.
Доклад от Мария Ламбрева – мл. експерт - юрисконсулт в 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 „.....” ЕООД договор за предоставяне на абонаментна поддръжка на системата за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и на ВиК инсталацията в сградата на ВСС за срок от една година.


45. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-987/03.06.2015 г. от председателя на Окръжен съд гр. Бургас, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 22/20.05.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Окръжен съд гр. Бургас.


46. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-140/20.05.2015 г. до Висшия съдебен съвет с молба за съдействие относно осигуряване на сигурността на сградата на Съдебна палата Перник.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-140/20.05.2015 г. до Висшия съдебен съвет с молба за съдействие относно осигуряване на сигурността на сградата на Съдебна палата Перник, поради отстраняване на проблема.


47. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 04-00-083/26.03.2015 г. от Министъра на правосъдието с предложения за временни мерки по изготвения доклад от междуведомствената работна група, създадена със Заповед № ЛС 04-200/10.02.2015 г., изменена със Заповед № ЛС-04-274/25.02.2015 г. на Министъра на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТХВЪРЛЯ допълнително предложените с писмо вх. № 04-00-083/26.03.2015 г. от Министъра на правосъдието временни решения на проблемите със сградния фонд на органите на съдебната власт в гр. София, тъй като са в ущърб на нормалната работа на съдебната власт, ще създадат допълнителен хаос в сградния фонд и затруднения в работата на органите на съдебната власт. Същите не кореспондират с приетите вече предложения в доклада на междуведомствената комисия, създадена със Заповед № ЛС 04-200/10.02.2015 г., изменена със Заповед № ЛС-04-274/25.02.2015 г. на Министъра на правосъдието.
2. ПРЕДЛАГА на Министъра на правосъдието стартиране на процедури за ремонтиране на сградите на бул. „Драган Цанков” № 6 и на бул. „Монтевидео” № 21 в рамките на 2015 г.


48. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 04-00-085/18.05.2015 г. от Прокуратурата на Република България със становище относно контрапредложение на Министерство на правосъдието по изготвения доклад от междуведомствената работна група, създадена със Заповед № ЛС 04-200/10.02.2015 г., изменена със Заповед № ЛС-04-274/25.02.2015 г. на Министъра на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение писмо с вх. № 04-00-085/18.05.2015 г. от Прокуратурата на Република България със становище относно контрапредложение на Министерство на правосъдието по изготвения доклад от междуведомствената работна група, създадена със Заповед № ЛС 04-200/10.02.2015 г., изменена със Заповед № ЛС-04-274/25.02.2015 г. на Министъра на правосъдието.
 

49. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-044/29.05.2015 г. до председателя на Окръжен съд гр. Разград с искане на мнение във връзка с предоставяне на безвъзмездно управление, и със становище по отношение на доставка и монтаж на подемна платформа, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-044/29.05.2015 г. до председателя на Окръжен съд гр. Разград с искане на мнение във връзка с предоставяне на безвъзмездно управление, и със становище по отношение на доставка и монтаж на подемна платформа, с копие до Висшия съдебен съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за обзавеждане на помещение за десет работни места.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Софийски апелативен съд за 2015 г., както следва:
1. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за плот и лице на гишетура на „Гражданско деловодство”.
2. По § 10-00 „Издръжка” с ..... за обзавеждане на „Гражданско деловодство”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
 

51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за извършване на профилактика на климатици.

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 по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с ..... за извършване на профилактика на климатици.
Разходът е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изграждане на мълниезащитна уредба и евакуационно осветление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с ...., до представяне на становища от акредитирани органи за контрол.


53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за доставка и монтаж на алуминиеви витрини за обособяване на помещение.

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. Ямбол по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с ..... за доставка и монтаж на алуминиеви витрини за обособяване на помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


54. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2015 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” със .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със .....
2. УТВЪРЖДАВА актуализация на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2015 г., в рамките на общия бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.


55. ОТНОСНО: Възстановяване по сметка на ДЗЗД „....” ЕООД гаранция за изпълнение по договор № 45-06-043/23.07.2014 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 :

ДАВА СЪГЛАСИЕ гаранцията за изпълнение по договор № 45-06-043/23.07.2014 г. в размер на ..... да бъде освободена и да се възстанови на ДЗЗД „....” в „Райфайзенбанк” АД по сметка IBAN: BG 53 RZBB 9155 1004 9666 48.


56. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за предоставяне на служебен автомобил „....” с рег. № ... на друг орган 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 :

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 „...” с рег. № ..., числящ се на Районен съд гр. Ловеч.
2. Исканията да бъдат изпращани към административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч.


57. ОТНОСНО: Писмо вх. № 04-00-150/08.06.2015 г. от Министерство на правосъдието относно решение на ВСС по протокол № 22/30.04.2015 г., д.т. 24.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изиска от Министерство на правосъдието справката от НАП.


58. ОТНОСНО: Допълнителна информация за публичните вземания, предявени от органи на съдебната власт, предоставена от НАП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА преписката на Комисия по правни въпроси, за становище.


59. ОТНОСНО: Плащане на хонорари на  външни експерти по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, рег. № на договора 13-24-1/15.11.2013 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 изплатят възнагражденията на външните експерти и съответните осигуровки от работодателя, съгласно приложена справка, за периода 01.01.2015 г. – 09.06.2015 г., по проект ”Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, който е сключен в изпълнение на проект по ОПАК, договор № 13-24-1/15.11.2013 г. 
Сумата да се изплати със  средства от бюджета на ВСС, които следва да бъдат възстановени от УО на ОПАК след верифициране на разходите. 


60. ОТНОСНО: Плащане на хонорари на екипа за управление на проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, рег. № на договора 13-24-1/15.11.2013 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 изплатят възнагражденията на екипа за управление и съответните осигуровки от работодателя, съгласно приложена справка, за периода 01.01.2015 г. – 09.06.2015 г., по проект ”Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, който е сключен в изпълнение на проект по ОПАК, договор № 13-24-1/15.11.2013 г. 
Сумата да се изплати със  средства от бюджета на ВСС, които следва да бъдат възстановени от УО на ОПАК след верифициране на разходите. 


63. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен 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. Тетевен 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.


64. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Районен съд гр. Генерал Тошево с вх.№ 11-07-1141/02.06.2015 г. 

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. Генерал Тошево по § 10-00  „Издръжка” с  ...., от които ... за закупуване на 1 брой рутер, .... за закупуване на 5 броя суитч, .... за закупуване на 1 брой UPS, ....  за закупуване на 3 броя принтери, .... за закупуване на 1 брой мултифункционално устройство, .... за закупуване на 2 броя компютри, .... за закупуване 1 брой скенер, ....  за закупуване на 1 брой звукозаписна техника, .... за закупуване на 1 брой мрежово устройство за съхранение на данни и .... за закупуване на 1 брой шредер.
	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. Генерал Тошево по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., от които .... за закупуване 1 брой сървър и .... за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации.
	Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


66. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 11.06.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 11.06.2015 г.

1. Окончателно плащане по договор № 45-06-006/03.02.2015 г. между ВСС и „....” ООД с предмет на услугата - „Специализирано обучение на съдебни статистици и съдебни служители, извършващи статистическа дейност” 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.

2. Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно извършване на второто окончателно плащане в размер на 40% от общата стойност по Партньорско споразумение между Висшият съдебен съвет и Съвета на Европа по Предефиниран проект 2 и осчетоводяването разход на преведените по Споразумението суми.

3. Абонаментна поддръжка на системата за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и на ВиК инсталацията в сградата на ВСС.

4. Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Районен съд гр. Генерал Тошево с вх.№ 11-07-1141/02.06.2015 г. 

5. Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за откриване на набирателна сметка в британски лири с титуляр Софийска градска прокуратура в обслужващата банка.


67. 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 11.06.2015 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 Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

1.2. Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на назначен съдия, считано от 27.05.2015 г. до 31.12.2015 г., съгласно решение на ВСС по протокол № 60/11.12.2014 г.

1.3. Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за обзавеждане на помещение за десет работни места.

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на комисия по конкурс за младши съдии. 

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитна комисия по конкурсите за младши съдии.

1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за аварийна подмяна на разширителен съд на отоплителна инсталация.

1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за извършване на профилактика на климатици.

1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.  

1.9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за доставка и монтаж на алуминиеви витрини за обособяване на помещение.

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

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

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

1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

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

- „ОТЛАГА”

1.18. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изграждане на мълниезащитна уредба и евакуационно осветление.

1.19. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за разширение на пожароизвестителна инсталация на цялата сграда по предписание на РД „ПБЗН” Стара Загора.

1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на помещение по ЗЗКИ.

1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за корекция на бюджета за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”. 

1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за доставка и монтаж на метални стелажи и стълба за архив, и изработка и монтаж на мебели за Бюро съдимост.

1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на помещение по ЗЗКИ.

1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за разширяване на пожароизвестителна система и видеонаблюдение на помещение по ЗЗКИ.

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

2.1. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2015 г.

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

4. Одитни доклади.

4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1523 в Административен съд гр. Търговище.

4.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Ямбол.

4.3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1508 в Районен съд гр. Търговище.

4.4. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1524 в Районен съд гр. Пирдоп.

4.5. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Разлог, съгласно решение на ВСС по протокол № 62/18.12.2014 г., д.т. 45.2.

5. Разни.

5.1. Писмо от Главния секретар на ВСС относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, която не е включена в Списъка на планираните поръчки през 2015 г.

5.2.  Предложение от и.ф. председател на Софийски градски съд за безвъзмездно предоставяне на Административен съд София-град 18 броя скенери, марка НР, модел 5590, числящи се на Софийски градски съд.

5.3. Писмо с вх. № 04-00-083/26.03.2015 г. от Министъра на правосъдието с предложения за временни мерки по изготвения доклад от междуведомствената работна група, създадена със Заповед № ЛС 04-200/10.02.2015 г., изменена със Заповед № ЛС-04-274/25.02.2015 г. на Министъра на правосъдието.

5.4. Писмо с вх. № 04-00-085/18.05.2015 г. от Прокуратурата на Република България със становище относно контрапредложение на Министерство на правосъдието по изготвения доклад от междуведомствената работна група, създадена със Заповед № ЛС 04-200/10.02.2015 г., изменена със Заповед № ЛС-04-274/25.02.2015 г. на Министъра на правосъдието.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
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