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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  30
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 8 юли 2015 г.




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

ОТСЪСТВА	: Камен Иванов


От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова - н-к отдел „БФ” и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител.
	

1. ОТНОСНО: Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет /ПРБ/ за 2016 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2017 и 2018 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Утвърждава указанията до органите на съдебната власт и приложенията към тях, относно подготовката на проектобюджетите за 2016 г.  и актуализираните бюджетни прогнози за 2017 и 2018 г.
2. Възлага на Главния секретар на ВСС да изпрати на Председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на РБългария, Директора на НИП, Главния инспектор на Инспектората към ВСС и председателите на съдилищата, указанията за подготовка на проектобюджетите за 2016 г.  и актуализираните бюджетни прогнози за 2017 и 2018 г., с предложение да представят своите проектобюджети в срок до 15.07.2015 г., а за Прокуратурата на РБългария – 17.07.2015 г.


2. ОТНОСНО: Предложение за промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г. и бюджета на Министерство на правосъдието за изпълнение на дейности от Бюро по защита при Главния прокурор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРЕДЛАГА на Министъра на правосъдието да предприеме необходимите действия пред Министъра на финансите за извършването на промени по бюджетите на Министерство на правосъдието и бюджета на съдебната власт за 2015 г., на основание чл. 110, ал. 7 от Закона за публичните финанси в размер на ....., за изпълнение на дейности от Бюро по защита при Главния прокурор по Проект „Защита на свидетели – основен фактор в борбата срещу организираната престъпност НОМЕ/2011/ISEC/AG/4000002558”.

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

3. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за корекция на бюджета на ПРБ за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА предложението от Главния прокурор на Република България за корекция на бюджета на ПРБ за 2015 г. на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”, за изразяване на становище относно необходимостта за закупуване на 977 квалифицирани електронни подписи, срока на действие на подписите и срок за издаването им.
При вземане на решение, комисията да се съобрази и с докладна записка от ...., директор на дирекция ИТ.


4. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши прокурори в районните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши прокурори в районните прокуратури, да се изплатят съгласно приложените справки от Прокуратурата на РБ.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на РБ за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложените списъци, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” за 2015 г. с ....
3. Възнаграждението на хабилитираните членове на конкурсните комисии в размер на ....., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложените справки.


5. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявените конкурси за младши съдии в окръжните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявените конкурси за младши съдии в окръжните съдилища, да се изплатят съгласно приложените справки.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Видин за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Силистра за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Русе за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
8. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Плевен за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
10. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
11. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Разград за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
12. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
13. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” за 2015 г. с ....
14. Възнаграждението на хабилитираните членове на конкурсните комисии в размер на ...., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложените справки.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна 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 бюджетите между Окръжен съд гр. Варна, Апелативен съд гр. София, Софийски градски съд, Софийски районен съд, Апелативен съд гр. Варна и районен съд гр. Варна за 2015 г., с цел осигуряване на средства за командировани съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 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, нает по трудови и служебни правоотношения” с .... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
4. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
5. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.


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


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства на съдилищата от съдебен район ОС Добрич – РС Добрич, РС Балчик, РС Каварна, РС Тервел, РС Генерал Тошево за закупуване и внедряване на модул „Съдебни защити”.
Извлечение от протокол № 22/26.05.2015 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. Добрич по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... за закупуване на модул „Съдебни защити” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Добрич по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за закупуване на модул „Съдебни защити” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Балчик по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за закупуване на модул „Съдебни защити” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Каварна по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за закупуване на модул „Съдебни защити” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.
5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Тервел по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за закупуване на модул „Съдебни защити” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.
6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за закупуване на модул „Съдебни защити” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 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 Окръжен съд гр. Добрич за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., с цел закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 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 Окръжен съд гр. Разград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., с цел закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на модул „Омекс 2000 хонорари” към програмен продукт Омекс 2000 Professional.
Извлечение от протокол № 26/23.06.2015 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. Русе по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за закупуване на модул „Омекс 2000 хонорари” към програмен продукт Омекс 2000 Professional.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за преработка на врата и каса.

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. Търговище за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за преработка на врата на помещение по ЗЗКИ и врата на метална каса.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


13. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване и инсталация на комуникационно оборудване.
Извлечение от протокол № 25/16.06.2015 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 Софийски градски съд за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 1 бр. суич.
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 Софийски градски съд за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които .... за поддръжка на суич, .... за поддръжка на рутер и .... за монтаж и настройка на активно оборудване.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за лиценз за 3 години на софтуер SRX240-SMB4-CS-3.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


14. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Административен съд гр. Монтана с вх. № 11-11-226/29.05.2015 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 Административен съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които: .... за закупуване на 4 броя компютри и .... за закупуване на 4 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. Монтана по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 2 броя скенери.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


15. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 г. от заседание на КПКИТС и постъпили писма от Административен съд гр. Пазарджик с вх. № 11-11-183/27.05.2015 г. и вх. № 11-11-234/01.06.2015 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 Административен съд гр. Пазарджик по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 5 броя компютри.
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. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка” с .... за ремонт на копирна техника.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


16. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Административен съд гр. Пловдив с вх. № 11-11-212/22.05.2015 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 Административен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които: .... за закупуване на 5 броя принтери, .... за закупуване на 3 броя мрежови многофункционални устройства и .... за закупуване на 50 броя акумулаторни батерии за 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. Пловдив по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., от които: .... за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации и .... 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”.


17. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Административен съд София-град с вх. № 11-11-208/21.05.2015 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 Административен съд София-град по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 6 броя мултифункционални устройства.
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 София-град по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 12 броя компютърни конфигурации.
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 Административен съд София-град за осигуряване на средства за авариен ремонт след наводнение и закупуване на бюро.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд София-град за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за авариен ремонт след наводнение и закупуване на бюро.
След изплащане на сумата по застрахователното събитие, бюджета на Административен съд София-град по съответния параграф няма да бъде коригиран.
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 Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ОД „Охрана” – Пловдив.

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 Военен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” в размер на .... за поставяне на противоударно огледално фолио за съдебни зали, съгласно предписания на ГД „Охрана”.
Предлага на административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив да поднови искането си, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за подмяна на амортизирани мебели на три кабинета, и за изпълнение предписанията на РС „ПБЗН” гр. Айтос.


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. Айтос за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за подмяна на амортизирани мебели на три кабинета, съгласно приложена оферта.
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. Айтос за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение и озвучителна уредба за зала.
Извлечение от протокол № 26/23.06.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Айтос 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. 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за озвучителна уредба за зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за 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 Районен съд гр. Асеновград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за профилактика на климатици.
Разходът е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на модул за връзка на ПП „Съдебни защити” към ПП САС Съдебно деловодство.
Извлечение от протокол № 27/30.06.2015 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. Асеновград за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на модул за връзка на ПП „Съдебни защити” към ПП САС - Съдебно деловодство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за ремонт на сървър на „Бюро Съдимост”.
Извлечение от протокол № 27/30.06.2015 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. Белоградчик за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за ремонт на сървър на „Бюро Съдимост”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за закупуване на 8 броя компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 22/26.05.2015 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. Берковица по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 8 броя компютърни конфигурации.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации, 10 модула оперативна рам памет, 1 бр. принтер и 1 бр. външен UPS твърд диск.
Извлечение от протокол № 26/23.06.2015 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 Районен съд гр. Ботевград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 3 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 Районен съд гр. Ботевград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които .... за закупуване на 10 модула оперативна рам памет, .... за закупуване на 1 бр. принтер и .... за закупуване на 1 бр. външен UPS твърд диск.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, по бюджета на съдебната власт за 2015 г.  


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и офис техника.
Извлечение от протокол № 22/26.05.2015 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 Районен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.
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 Районен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които .... за закупуване на 25 бр. монитори, .... за закупуване на 4 бр. двустранни принтери и .... за закупуване на 15 бр. UPS батерии.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Извлечение от протокол № 22/26.05.2015 г. от заседание на КПКИТС.

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


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 27/30.06.2015 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Бяла по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 5 бр. 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 Районен съд гр. Бяла по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатици за три работни помещения.

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. Велико Търново за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на климатици за три работни помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.  


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 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. Велинград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 10 бр. монитори, 10 бр. персонални принтери и 10 бр. компютри.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 26/23.06.2015 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. Враца за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел закупуване на 2 бр. документен скенер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 27/30.06.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Гоце Делчев за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 1 бр. сървър.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 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. Дряново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със .... с цел закупуване на 8 бр. компютри, 8 бр. монитори и 6 бр. персонални UPS-и.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 27/30.06.2015 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Дулово по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 8 бр. 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 Районен съд гр. Дулово по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., от които: .... за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации, .... за закупуване на 8 бр. компютри и .... за закупуване на 1 бр. 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”.


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 26/23.06.2015 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. Елена за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел закупуване на 1 бр. скенер, 1 бр. принтер и 14 бр. UPS-и.
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. Елена за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел закупуване на 1 бр. лаптоп.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 27/30.06.2015 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. Ивайловград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 11 бр. компютри.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за ремонт на тоалетни и фоайе.

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


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък 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. Казанлък за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителен котел.

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. Казанлък за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за авариен ремонт на отоплителен котел.
 Разходът е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 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. Карлово за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .... с цел закупуване на 9 бр. компютърни конфигурации.
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. Карлово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел закупуване на 3 бр. монитори на обща стойност ...., 4 бр. принтери-едностранен печат на обща стойност ..... и 2 бр. принтери-двустранен печат на обща стойност ......
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 22/26.05.2015 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Крумовград по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 1 брой мултифункционално устройство.
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 Районен съд гр. Крумовград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина с цветен мрежови скенер.

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. Ловеч за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за копирна машина RX WC 5325 с цветен мрежови скенер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Мотиви: Исканата сума е с .... над цената в контролната оферта в АВСС, която е на стойност ...., и то с гаранция две години (два пъти по-голяма).


44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 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. Лом за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации.
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. Лом за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел закупуване на 2 бр. принтери, 2 бр. персонални UPS-и и 1 бр. мултифункционално устройство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ......


46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 22/26.05.2015 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. Никопол за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 9 бр. компютри.
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. Никопол за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 6 бр. монитори.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 


47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 22/26.05.2015 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. Нови Пазар за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации на стойност ..... и 1 бр. скенер на стойност ......
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. Нови Пазар за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със .... с цел закупуване на 1 бр. дънна платка.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 22/26.05.2015 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. Павликени за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 1 бр. компютър на стойност ....., 1 бр. UPS на стойност .... и 4 бр. принтери на стойност .....
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 26/23.06.2015 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. Пазарджик за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 1 бр. настолен компютър, 1 бр. монитор, 1 бр. лазерен принтер и 20 бр. принтери. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 27/30.06.2015 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. Пазарджик за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел закупуване на 1 бр. 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. Пазарджик за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел закупуване на 2 бр. UPS-и.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 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. Плевен за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел закупуване на 20 бр. компютри.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 22/26.05.2015 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. Пловдив за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 1 бр. мултифункционално устройство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 22/26.05.2015 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 Районен съд гр. Поморие за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 4 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 Районен съд гр. Поморие за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които ..... за закупуване на 1 бр. принтер, .... за закупуване на 1 бр. мултифункционално устройство и .... за закупуване на 1 бр. твърд диск. 
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 22/26.05.2015 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. Попово по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...... за закупуване на 7 броя компютърни конфигурации.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери.
Извлечение от протокол № 27/30.06.2015 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. Радомир по § 10-00 „Издръжка” с ...... за закупуване на 2 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”.


56. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации, 15 броя компютри, 10 броя монитори, 5 броя персонални UPS, 4 броя принтери, 1 мобилен принтер и 1 брой МФУ.
Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 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 Районен съд гр. Сандански за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., от които .... за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации и .... за закупуване на 15 бр. компютри.
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 Районен съд гр. Сандански за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 5 бр. UPS, 10 бр. монитори, 4 бр. принтери и 1 бр. мултифункционално устройство.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


57. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за доставка и монтаж на два климатика.

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


58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 26/23.06.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Тутракан по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които: .... за закупуване на 5 бр. монитори, .... за закупуване на 5 бр. персонални принтери, .... за закупуване на 8 бр. персонални UPS-и и .... за закупуване на 2 бр. поемащи ролки за 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”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Тутракан по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., от които .... за закупуване на 8 бр. компютри 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”.


59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Търговище по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които: ..... за закупуване на 3 бр. принтери и ..... за закупуване на 5 бр. персонални UPS-и.
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 Районен съд гр. Търговище по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ....., от които ..... за закупуване на 1 бр. сървър, ..... за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации и ..... за закупуване на 5 бр. компютри.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 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. Хасково за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации и 2 бр. високоскоростни скенери.
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. Хасково за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел закупуване на 3 бр. компютри, 4 бр. монитори, 2 бр. мултифункционални устройства среден клас и 2 бр. персонални UPS-и.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 27/30.06.2015 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 Районен съд гр. Царево за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.
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 Районен съд гр. Царево за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които .... за закупуване на 1 бр. мултифункционално устройство и .... за закупуване на 1 бр. UPS за сървър.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


62. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 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. Шумен за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .... с цел закупуване на 15 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


63. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 20/19.05.2015 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 Районен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 1 бр. компютър.
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 Районен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 1 бр. лазерен принтер и 39 бр. рам памет.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


64. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ОЗ „Охрана” – Русе.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Русе за изпълнение на предписанията на ОЗ „Охрана” – Русе. Съгласно двустранно подписан от МП и ВСС „План за действие за доизграждане на националната система за електронна сигурност на съдебните сгради, управлението и поддръжката на охранителните системи, обезпечаване на работата им с човешки и финансов ресурс и осигуряване на реакция на алармените сигнали от сигнално-охранителната техника, след отпадане на дейността СОД в МВР”, извършването на нужните действия за повишаване на ефективността на охранителните системи е в прерогативите на ГД „Охрана” към Министерство на правосъдието.


65. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ОД „Охрана” – Пловдив.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Военен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обособяване на зона за сигурност, съгласно предписания на ГД „Охрана”, поради липса на средства и източници на финансиране.
2. Съгласно двустранно подписан от МП и ВСС „План за действие за доизграждане на националната система за електронна сигурност на съдебните сгради, управлението и поддръжката на охранителните системи, обезпечаване на работата им с човешки и финансов ресурс и осигуряване на реакция на алармените сигнали от сигнално-охранителната техника, след отпадане на дейността СОД в МВР”,  т. 1,2,3 и 6 от предписанията са в прерогативите на ГД „Охрана” към Министерство на правосъдието.
3. Препоръчва на административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив да отправи искането по т. 1,2,3 и 6 от предписанията на ГД „Охрана” към Министерство на правосъдието.


66. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за подмяна на интериорни врати на кабинети.

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. Айтос за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” в размер на ....... за подмяна на интериорни врати на кабинети.
Предлага на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос да поднови искането си, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.


67. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за вътрешен ремонт и преустройство.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Елхово за вътрешен ремонт и преустройство, поради липса на средства и източници на финансиране.


68. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 4 броя климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията.


69. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за поддръжка на програмен продукт за управление на съдебните дела САС „Съдебно деловодство”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Пирдоп за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за поддръжка на програмен продукт за управление на съдебните дела САС „Съдебно деловодство”.
Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп да поднови искането си след получаване на становище от УО на ОПАК относно възможността за наличие на рискове от налагане на финансови санкции при „проверка за устойчивост”.


70. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново 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. Малко Търново 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. Малко Търново да поднови искането си след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието, като предостави и информация за броя дела, съдържащи класифицирана информация.


71. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд гр. Сливен с вх. № 11-06-559/14.05.2015 г., с искане за корекция на бюджетите за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” на три от съдилищата в Сливенски съдебен окръг: ОС Сливен, РС Нова Загора и РС Котел за обезпечаване на абонаментната поддръжка на отдалечен достъп до съдебна информация.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на ОС Сливен, РС Нова Загора и РС Котел, разходите за обезпечаване на абонаментната поддръжка на отдалечен достъп до съдебна информация по § 10-00 „Издръжка” да бъдат поети в рамките на утвърдения бюджет за 2015 г., поради наличие на средства по съответния параграф към настоящия момент. След възникване на реален недостиг в края на финансовата година, следва да се подновят исканията отделно за всеки съд, с посочена конкретна сума за недостига от извършените или предстоящи разходи.
 

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Варна 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.


73. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово, разходът за изплащане на облекло на новоназначен съдия, по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, на стойност ..... да бъде поет в рамките на утвърдения бюджет за 2015 г., поради наличие на неизразходвани средства по съответния параграф.


74. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Пазарджик с вх. № 11-07-1415/30.06.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик разхода за облекло на новопостъпил служител 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.


75. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието вх. № 04-00-173/30.06.2015 г. до Районен съд гр. Бяла.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието вх. № 04-00-173/30.06.2015 г. във връзка с искане за осигуряване на средства за евакуационно осветление по искане на Районен съд гр. Бяла.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Бяла за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за евакуационно осветление.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
3. Предлага на Министъра на правосъдието да изрази становище по основното искане на Районен съд гр. Бяла – изграждане на пожароизвестителна инсталация на стойност ......, каквато съдът няма.  


76. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Бяла № 11-07-1060/22.05.2015 г. до Министерство на правосъдието с искане за отпускане на средства за изграждане на ПИИ, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от председателя на Районен съд гр. Бяла № 11-07-1060/22.05.2015 г. до Министерство на правосъдието с искане за отпускане на средства за изграждане на ПИИ на стойност ....., с копие до ВСС.

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

77. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-01-122/26.06.2015 г. от Върховен касационен съд с искане за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2015 г. с цел осигуряване на средства за доработване и добавяне на нови функционалности към АСУД. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмо с вх. № 11-01-122/26.06.2015 г. на административния ръководител на Върховен касационен съд на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за изразяване на становище относно необходимостта от добавяне на нови функционалности и доработване на съществуващи към АСУД.
 

78. 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 § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ......, съгласно Приложение № 1.

Разни.

79. ОТНОСНО: Окончателно плащане по договор № 45-06-019/24.03.2015 г. между ВСС и „.......” ООД с предмет „Оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта и разработване на План за въвеждане на продължаващо обучение” 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 сумата в размер на ..... с ДДС по договор № 45-06-019/24.03.2015 г. между ВСС и „.......” ООД с предмет „Оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта и разработване на План за въвеждане на продължаващо обучение” 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.


80. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-059/03.11.2014 г. между ВСС и „......” ЕООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Информационна кампания” 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 :

ОТТЕГЛЯ т. 80 от дневния ред.
 

81. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-012/27.02.2015 г. между ВСС и ........ за предоставяне срещу заплащане на програмно време за излъчване на специализирани рубрики за целите на изпълнението на проекта „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 № 45-06-012/27.02.2015 г. между ВСС и ........ за предоставяне срещу заплащане на програмно време за излъчване на специализирани рубрики за целите на изпълнението на проекта „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 № 0200009472/30.06.2015 г. за закупуване на програмно време за излъчване на 8 броя специализирани рубрики в размер на ...... да се плати с бюджетни средства, същите ще бъдат възстановени от УО на ОПАК след верифициране на разходите по проекта.


82. 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 :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ служебен автомобил „.......” с рег. № ...., числящ се на Районен съд гр. Ловеч да се предаде безвъзмездно за ползване на Районен съд гр. Казанлък, 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.
2. ВЪЗЛАГА на председателя на Районен съд гр. Ловеч да предприеме необходимите действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.


83. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-1418/30.06.2015 г. от председателя на Районен съд гр. Карнобат относно лихвени проценти по набирателната сметка.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставените въпроси са от компетентността на административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат, при спазване решенията на Висшия съдебен съвет по протоколи № 22/22.05.2013 г. и № 53/19.12.2006 г. за смяна на обслужващата банка в органите на съдебната власт.


84. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 04-14-076/25.06.2015 г. от Министерство на финансите относно отчитането и провизирането на вземания по събирани от НАП приходи в полза на бюджета на съдебната система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмо с вх. № 04-14-076/25.06.2015 г. от Министерство на финансите.
2. Възлага на дирекция „Финанси и бюджет” да се съобразят с дадените указания.


85. ОТНОСНО: Становище от председателя на Окръжен съд гр. Габрово с вх. № 11-06-825/03.07.2015 г. относно определяне на допълнително възнаграждение за продължителна работа и професионален опит на младши съдии.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 85 от дневния ред за следващото заседание на комисията, за окомплектоване.


86. ОТНОСНО: Писмо вх. № 04-00-176/01.07.2015 г. от Министерство на правосъдието с приложени инструменти на CEPEJ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема писмо вх. № 04-00-176/01.07.2015 г. от Министерство на правосъдието с приложени инструменти на CEPEJ, за запознаване.


87. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 04-00-181/03.07.2015 г. от Министъра на правосъдието до Прокуратурата на Република България с информация относно предложения за ползването и преразпределението на сградния фонд, предоставен на Министерство на правосъдието за нуждите на органите на съдебната власт, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с вх. № 04-00-181/03.07.2015 г. от Министъра на правосъдието до Прокуратурата на Република България с информация относно предложения за ползването и преразпределението на сградния фонд, предоставен на Министерство на правосъдието за нуждите на органите на съдебната власт, с копие до ВСС.


88. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-06-821/02.07.2015 г. от председателя на Окръжен съд гр. Кюстендил във връзка с новата ал. 5 на чл. 416 от НПК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмо вх. № 11-06-821/02.07.2015 г. от председателя на Окръжен съд гр. Кюстендил във връзка с новата ал. 5 на чл. 416 от НПК на Комисия по правни въпроси, за становище.


89. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд гр. Етрополе № 11-07-1197/09.06.2015 г. с молба за командировка на компетентно лице за консултации във връзка с изработка и монтаж на нова дограма върху касите на старата такава.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на Главния секретар на Висшия съдебен съвет да командирова инж. Шиклев до Районен съд гр. Етрополе за консултации на място, свързани с начина на изработка и монтаж на новата прозоречна дограма.


90. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието № 04-00-163/18.06.2015 г. до Районен съд гр. Трявна с мнение относно искане на средства за ремонт и осигуряване на достъпна среда в сградата на Съдебна палата гр. Трявна, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-163/18.06.2015 г. до Районен съд гр. Трявна с мнение относно искане на средства за ремонт и осигуряване на достъпна среда в сградата на Съдебна палата гр. Трявна, с копие до ВСС.


91. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието № 04-00-172/30.06.2015 г. до Районен съд гр. Карнобат с искане за доокомплектоване на техническата документация за монтаж на асансьор, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-172/30.06.2015 г. до Районен съд гр. Карнобат с искане за доокомплектоване на техническата документация за монтаж на асансьор, с копие до ВСС.


92. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието № 04-00-177/01.07.2015 г. до Районен съд гр. Кула с мнение по отношение на изграждането на рампа за осигуряване на достъпна среда в Съдебната палата, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието № 04-00-177/01.07.2015 г. до Районен съд гр. Кула с мнение по отношение на изграждането на рампа за осигуряване на достъпна среда в Съдебната палата, с копие до ВСС.
 

93. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието № 04-00-178/01.07.2015 г. до Окръжен съд гр. Плевен с мнение по отношение на осигуряване на достъпна среда в Съдебната палата, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието № 04-00-178/01.07.2015 г. до Окръжен съд гр. Плевен с мнение по отношение на осигуряване на достъпна среда в Съдебната палата, с копие до ВСС.


94. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Каварна № 11-07-1338/22.06.2015 г.до Министерство на правосъдието с искане за реализиране на проект „Съдебна палата гр. Каварна”, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от председателя на Районен съд гр. Каварна № 11-07-1338/22.06.2015 г.до Министерство на правосъдието с искане за реализиране на проект „Съдебна палата гр. Каварна”, с копие до ВСС.


95. ОТНОСНО: Жалба вх. № 96-00-446/30.06.2015 г. от ..........

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение жалбата от ..........
2. Комисия „Бюджет и финанси” многократно се е произнасяла с решения по поставеният въпрос от ....., поради което и предвид това, че не сочи нови факти и обстоятелства, счита че няма основания за промяна на взетите решения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

97. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за профилактични прегледи на администрацията и членовете на ВСС.
Доклад от Мая Атанасова – гл. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Дженерали закрила Медико-дентален център” ЕООД за извършване на годишни профилактични прегледи на администрацията и членовете на ВСС.
2. ВЪЗЛАГА на представляващия ВСС и главния секретар на ВСС да изготвят поименни графици за извършване на прегледите, сведени до знанието на членовете на ВСС и неговата администрация.


98. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства по бюджета на съда за 2015 г. по § 52-04 „Придобиване на транспортни средства”.

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 Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 52-04 „Придобиване на транспортни средства”.
Предлага на административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив да поднови искането си, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.


99. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. председател на Софийски градски съд относно поощрения на съдии и извлечение от протокол № 36/07.07.2015 г. от заседание на КПА.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Изразява положително становище относно предложението на и.ф. председател на Софийски градски съд в частта за поощрения на съдии от СГС, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗСВ.
2. Решението да се изпрати на КПА.


100. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд гр. Смолян с вх. № 11-06-800/30.06.2015 г. относно необходимостта от обновяване на звукозаписна техника.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Окръжен съд гр. Смолян с вх. № 11-06-800/30.06.2015 г. относно необходимостта от обновяване на звукозаписна техника.
Предлага на административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян писмата до Висшия съдебен съвет да имат конкретно предложение със съответните приложения, по което да бъде търсено решение. 


101. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 36/07.07.2015 г. от заседание на КПА относно обявяване на свободните длъжности „съдия” в апелативните съдилища.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проект на решение по т. 27 Вариант I от протокол № 36/07.07.2015 г. на КПА за обявяване на 26 свободни длъжности „съдия” в апелативните съдилища, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване, и след конкурс за първоначално назначаване.
Средствата за трудови възнаграждения за длъжностите, за които е направено предложението могат да бъдат обезпечени за сметка на икономии реализирани по § 01-00 „Заплати” от органите на съдебната власт.


102. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 09.07.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 09.07.2015 г.

1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства на съдилищата от съдебен район ОС Добрич – РС Добрич, РС Балчик, РС Каварна, РС Тервел, РС Генерал Тошево за закупуване и внедряване на модул „Съдебни защити”.

2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на модул „Омекс 2000 хонорари” към програмен продукт Омекс 2000 Professional.

5. Искане от и.ф. председател на Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване и инсталация на комуникационно оборудване.

6. Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Административен съд гр. Монтана с вх. № 11-11-226/29.05.2015 г.

7. Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 г. от заседание на КПКИТС и постъпили писма от Административен съд гр. Пазарджик с вх. № 11-11-183/27.05.2015 г. и вх. № 11-11-234/01.06.2015 г.

8. Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Административен съд гр. Пловдив с вх. № 11-11-212/22.05.2015 г.

9. Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Административен съд София-град с вх. № 11-11-208/21.05.2015 г.

10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение и озвучителна уредба за зала.

11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на модул за връзка на ПП „Съдебни защити” към ПП САС Съдебно деловодство.

12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за ремонт на сървър на „Бюро Съдимост”.

13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за закупуване на 8 броя компютърни конфигурации.

14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации, 10 модула оперативна рам памет, 1 бр. принтер и 1 бр. външен UPS твърд диск.

15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и офис техника.

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

17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

30. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

31. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

32. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

33. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

34. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

35. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

36. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

37. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери.

38. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации, 15 броя компютри, 10 броя монитори, 5 броя персонални UPS, 4 броя принтери, 1 мобилен принтер и 1 брой МФУ.

39. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

40. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

41. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

42. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

43. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

44. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

45. Окончателно плащане по договор № 45-06-019/24.03.2015 г. между ВСС и „....” ООД с предмет „Оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта и разработване на План за въвеждане на продължаващо обучение” 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.

46. Необходимост от сключване на договор за профилактични прегледи на администрацията и членовете на ВСС.


103. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото заседание на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на Висшия съдебен съвет след 09.07.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Предложение за промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г. и бюджета на Министерство на правосъдието за изпълнение на дейности от Бюро по защита при Главния прокурор.

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

2.1. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши прокурори в районните прокуратури.

2.2. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявените конкурси за младши съдии в окръжните съдилища.

2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

2.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в състав на изпитни комисии по конкурсите за младши съдии.

2.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за преработка на врата и каса.

2.6. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за авариен ремонт след наводнение и закупуване на бюро.

2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за подмяна на амортизирани мебели на три кабинета, и за изпълнение предписанията на РС „ПБЗН” гр. Айтос.

2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за профилактика на климатици.

2.9. Писмо от Министерство на правосъдието вх. № 04-00-173/30.06.2015 г. до Районен съд гр. Бяла.

2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатици за три работни помещения.

2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за ремонт на тоалетни и фоайе.

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

2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителен котел.

2.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина с цветен мрежови скенер.

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

2.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за доставка и монтаж на два климатика.

- „НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ”

2.17. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ОЗ „Охрана” – Русе.

2.18. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ОД „Охрана” – Пловдив.

2.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за вътрешен ремонт и преустройство.

2.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за поддръжка на програмен продукт за управление на съдебните дела САС „Съдебно деловодство”.

- „ОТЛАГА”

2.21. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства по бюджета на съда за 2015 г. по § 52-04 „Придобиване на транспортни средства”.

2.22. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ОД „Охрана” – Пловдив.

2.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за подмяна на интериорни врати на кабинети.

2.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на помещение по ЗЗКИ.

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

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

4. Разни.

4.1. Предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за предоставяне на служебен автомобил „.....” с рег. № ............ на друг орган на съдебната власт.



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





