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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  33
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 22 юли 2015 г.



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

ОТСЪСТВА	ЩИ: няма


От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител.
	

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

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас 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 Апелативен съд гр. Бургас 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.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив 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 Апелативен съд гр. Пловдив 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.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за съдебна зала.

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


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив 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. Пловдив 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. Пловдив с ....


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

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за ремонт на съдебна зала след застрахователно събитие.

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 § 10-00 „Издръжка” с .... за ремонт на съдебна зала след застрахователно събитие.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
След възстановяване на средствата от застрахователя и централизирането им към ВСС, бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора няма да бъде коригиран.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски 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 градски съд 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.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд 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 цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
3. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .... 


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Благоевград за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ..... 


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на саморегулиращи нагревателни кабели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Ловеч за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на саморегулиращи нагревателни кабели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за ремонт на новопридобити помещения, преграждане и обособяване на „Бюро съдимост”.

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 ремонт на новопридобити помещения, преграждане и обособяване на „Бюро съдимост”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница 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 цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ..... 


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за ремонт на централно стълбище, фоайе и цокъл на сградата.

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. Ивайловград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за материали, необходими за ремонт на централно стълбище, фоайе и цокъл на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ивайловград за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... за труд, необходим за ремонт на централно стълбище, фоайе и цокъл на сградата.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение по чл. 225 от КТ и сума за облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета на Районен съд гр. Кнежа за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по съдебно решение № 457/2015 г. на Районен съд гр. Велико Търново.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт.
2. Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа да извърши разхода за изплащане на облекло в размер на .... в рамките на утвърдените средства на съда за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
Напомня на административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа, че следва да отправи искане за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда, с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО, съгласно Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Извлечение от протокол № 28/07.07.2015 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. Кнежа за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел закупуване на сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


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


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево 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. Раднево 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.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево 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. Севлиево 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. 


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе 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. Чепеларе 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. 


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен 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.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив 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.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за обезопасяване на врата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград да извърши разхода в размер на .... за обезопасяване на врата в рамките на одобрения бюджет на съда по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г., поради наличие на достатъчно средства по същия.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебни защити” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Специализиран наказателен съд за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за внедряване на модул „Съдебни защити” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за разработване на Модули за единен входящ и изходящ регистър, обезличаване на личните данни в съдебните актове и агрегиране на информация за дело от информационните системи на Софийски районен съд. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Софийски районен съд с вх. № 11-07-1571/17.07.2015 г., с искане за отпускане на средства в размер на ..... необходими за разработване на Модули за единен входящ и изходящ регистър, обезличаване на личните данни в съдебните актове и агрегиране на информация за дело от информационните системи на Софийски районен съд. 

 
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за ремонт на санитарни помещения, покрив и отводняване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Чирпан за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за ремонт на санитарни помещения, покрив и отводняване.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан да допълни искането си, като набави необходимите приложения към искането, съгласно писмо изх. № 91-00-070 от 14.05.2014 г. на Висшия съдебен съвет, касаещо указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията за закупуване на офис оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за подмяна на дограма, ремонт на санитарни помещения, покрив, ВиК, електрическа инсталация, подмяна на настилки, демонтаж ламперия, шпакловки, боядисване и други.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на Главния секретар на Висшия съдебен съвет да командирова инж. Шиклев до Районен съд гр. Царево за оглед на място, преценка на начина на извършване на най-наложителните СРР и изготвяне на предложение за вземане на решение до комисия „Бюджет и финанси”.

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

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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

Разни.

28. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от трима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС, да взема решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт. 
2. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от трима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС да определи изпълнител на обществена поръчка с предмет „Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, съгласно договор № 13-33-2 от 27.12.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


29. 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 :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от – ..... с ДДС по договор № 45-06-059/03.11.2014 г. между ВСС и „....” ЕООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Информационна кампания” по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № К 13-15-1/04.12.2013 г.
Сумата по ф-ра № 0000000732/02.07.2015 г. за организиране и провеждане на 5 броя „Информационни семинари” по един в петте апелативни района в размер на ..... да се плати със средства от полученото авансово плащане от УО на ОПАК.


30. 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 :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от – ..... с ДДС по договор № 45-06-059/03.11.2014 г. между ВСС и „.....” ЕООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Информационна кампания” по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № К 13-15-1/04.12.2013 г.
Сумата по ф-ра № 0000000733/20.07.2015 г. за организиране и провеждане на Национална конференция в размер на ..... да се плати със средства от полученото авансово плащане от УО на ОПАК.


31. ОТНОСНО: Протокол от проведена среща между одитния екип и представители на ВСС за резултатите от проведено обсъждане на факти и обстоятелства установени при финансовия одит на Годишния финансов отчет за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение протокол от проведена среща между одитния екип и представители на ВСС за резултатите от проведено обсъждане на факти и обстоятелства установени при финансовия одит на Годишния финансов отчет за 2014 г.


32. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2013 за второ тримесечие на 2015 г. (01 април – 30 юни 2015 г.).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Галина Карагьозова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2013 за второ тримесечие на 2015 г. (01 април – 30 юни 2015 г.).
 

33. ОТНОСНО: Доклад от Магдалена Лазарова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система” с рег. № К 13-15-1/04.12.2013 г. по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Магдалена Лазарова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система” с рег. № К 13-15-1/04.12.2013 г. по ОПАК.
 

34. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 23/13.07.2015 г., т. 4 относно писмо 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 :

ПОДКРЕПЯ решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 23/13.07.2015 г., т. 4. Същото да се изпрати на председателя на Окръжен съд гр. Кюстендил.


35. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 04-00-184/10.07.2015 г. от Министъра на правосъдието до Административен съд София-град и Административен съд София-област относно изпратени становища от двата съда по повод предложение на Министерство на правосъдието за временно решаване на проблема със сградния фонд в гр. София, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с вх. № 04-00-184/10.07.2015 г. от Министъра на правосъдието до Административен съд София-град и Административен съд София-област относно изпратени становища от двата съда по повод предложение на Министерство на правосъдието за временно решаване на проблема със сградния фонд в гр. София, с копие до Висшия съдебен съвет.


36. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд гр. Дупница с вх. № 11-07-1513/10.07.2015 г. до Министерство на правосъдието с молба за предприемане на спешни мерки за ремонт на рушаща се фасада, облицована с керамични и мраморни плочки.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Районен съд гр. Дупница с вх. № 11-07-1513/10.07.2015 г. до Министерство на правосъдието с молба за предприемане на спешни мерки за ремонт на рушаща се фасада, облицована с керамични и мраморни плочки.


37. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-06-894/17.07.2015 г. до строителя на пристройката на съда – „....” ЕООД с искане за оглед на появили се дефекти, с копия до Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-06-894/17.07.2015 г. до строителя на пристройката на съда – „....” ЕООД с искане за оглед на появили се дефекти, с копия до Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет.


38. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 37/14.07.2015 г. от заседание на КПА относно предложение от председателя на Софийски градски съд за разкриване на 2 (две) щатни бройки за „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Софийски градски съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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.


39. ОТНОСНО: Анализ на резултатите от проведеното проучване на общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт през 2014 г. сред различните ключови общности, според Комуникационната политика на ВСС, изпратен от комисия „Публична комуникация”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Анализ на резултатите от проведеното проучване на общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт през 2014 г. сред различните ключови общности, според Комуникационната политика на ВСС.
 

40. ОТНОСНО: Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в Администрацията на Висшия съдебен съвет относно невъзможност за осъществяване на командировка по предложение на комисия „Международна дейност” и съгласно решение на ВСС от заседание на 25.06.2015 г. за участие в VII-та среща на националните лица за контакт на съдебните системи за периода 28.06.2015 – 30.06.2015 г. в гр. Брюксел и Доклад от Дарина Костова – съдия в Окръжен съд гр. Бургас, относно невъзможност за осъществяване на командировка по предложение на комисия „Международна дейност” и съгласно решение на ВСС от заседание на 25.06.2015 г. за участие в 55-тата среща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за периода от 01.07.2015 г. – 03.07.2015 г. в гр. Брюксел.
Извлечение от протокол № 30/15.07.2015 г. от заседание на комисия „международна дейност”.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в Администрацията на Висшия съдебен съвет относно невъзможност за осъществяване на командировка по предложение на комисия „Международна дейност” и съгласно решение на ВСС от заседание на 25.06.2015 г. за участие в VII-та среща на националните лица за контакт на съдебните системи за периода 28.06.2015 – 30.06.2015 г. в гр. Брюксел и доклад от Дарина Костова – съдия в Окръжен съд гр. Бургас, относно невъзможност за осъществяване на командировка по предложение на комисия „Международна дейност” и съгласно решение на ВСС от заседание на 25.06.2015 г. за участие в 55-тата среща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за периода от 01.07.2015 г. – 03.07.2015 г. в гр. Брюксел.


41. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 30/15.07.2015 г., т. 1 относно командироване на Калинка Велчева Тодорова – прокурор в Районна прокуратура гр. Свищов, за участие в дългосрочен десетмесечен обучителен стаж в Съда на Европейския съюз, Люксембург, по Програмата за обмен 2015 на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), за периода от 30.08.2015 г. до 02.07.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Калинка Велчева Тодорова – прокурор в Районна прокуратура гр. Свищов, за участие в дългосрочен десетмесечен обучителен стаж в Съда на Европейския съюз, Люксембург, по Програмата за обмен 2015 на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), за периода от 30.08.2015 г. до 02.07.2016 г.
2. Всички разходи за пътни, нощувки и дневни са за сметка на Европейската мрежа за съдебно обучение.
3. Разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.
 

42. ОТНОСНО: Допълнителни отговори от членове и наблюдатели на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) на въпросник на Висшия съдебен съвет за начина на взимане на решения (с явно или тайно гласуване) относно кариерното развитие на магистратите и във връзка с дисциплинарните наказания, предоставени от комисия „Международна дейност”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение отговорите от членове и наблюдатели на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) на въпросник на Висшия съдебен съвет за начина на взимане на решения (с явно или тайно гласуване) относно кариерното развитие на магистратите и във връзка с дисциплинарните наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на помещения и доставка и монтаж на офис обзавеждане за три работни места.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...... за:
1. Ремонт на помещения – .....
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. Доставка и монтаж на офис обзавеждане за три работни места – .....
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно–апелативен съд за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 29/14.07.2015 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 Военно–апелативен съд за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 10 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 Военно–апелативен съд за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 4 бр. мултифункционални устройства.
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. ПРЕПРАЩА по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС искането от Военно-апелативен съд в частта за отпускане на средства в размер на ....., необходими за сключване на договор с външни специалисти, които да поддържат компютърната техника на съда, съгласно закона за задълженията и договорите.


46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за ремонт на спирачна система на служебен автомобил.


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


47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за доставка и монтаж на автоматична телефонна централа и окабеляване на същата.

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. Перник за 2015 г., както следва:
1. По § 10-00 „Издръжка” с ..... за окабеляване на АТЦ.
2. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на АТЦ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 


48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Извлечение от протокол № 29/14.07.2015 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. Разград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .... за закупуване на 1 брой сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 


49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 29/14.07.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел закупуване на 4 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 Окръжен съд гр. Шумен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел закупуване на 7 бр. компютри.
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. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 29/14.07.2015 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. Бяла Слатина за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 8 бр. компютри на обща стойност ....., 5 бр. персонални UPS-и на обща стойност ...., 10 бр. батерии за UPS на обща стойност .... и 1 бр. документен скенер на стойност ....
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. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.
Извлечение от протокол № 29/14.07.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ на Районен съд гр. Добрич да извърши разход в размер на ..... за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация в рамките на утвърдения бюджет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г.


52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит 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. Луковит по § 10-00 „Издръжка” със ....., от които: ..... за закупуване на 10 бр. компютри и ..... за закупуване на 1 бр. 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”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Луковит по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 1 бр. 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”.


53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 29/14.07.2015 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. Мадан по § 10-00 „Издръжка” с ..... от които ..... за закупуване на 1 бр. принтер, ..... за закупуване на 1 бр. UPS и ..... за закупуване на 1 бр. мултифункционално устройство.
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. Мадан по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за ремонт на покрив на сградата и на архива.

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


55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт „Служебни защити”.
Извлечение от протокол № 29/14.07.2015 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. Първомай за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за внедряване на софтуерен продукт „Служебни защити”.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


56. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за подмяна на подова настилка и доставка и монтаж на мебели за деловодства.

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. Раднево за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за подмяна на подова настилка и доставка и монтаж на мебели за деловодства.
Средствата 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. Севлиево за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар”.
Извлечение от протокол № 29/14.07.2015 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. Севлиево за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към САС „Съдебно деловодство”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар”.
Извлечение от протокол № 29/14.07.2015 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. Царево за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за закупуване на модул „Съдебен призовкар”.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


59. ОТНОСНО: Отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП, изпратен от Прокуратура на Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОДОБРЯВА Отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периода от 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП.


60. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-027/15.06.2015 г. между ВСС и „....” АД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „„Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № 13-33-2/27.12.2013 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 :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от – ..... с ДДС по договор № 45-06-027/15.06.2015 г. между Висшия съдебен съвет и „....” АД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № 13-33-2/27.12.2013 г.
Сумата по ф-ра № 0000000341/20.07.2015 г. за „Изготвяне на техническа спецификация” в размер на ..... да се плати със средства от полученото авансово плащане от УО на ОПАК. 


61. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 38/21.07.2015 г. от заседание на КПА относно обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проект на решение по т. 12 от протокол № 38/21.07.2015 г. на КПА за обявяване на 4 свободни длъжности за „съдия” в административните съдилища, които да се заемат 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.


62. ОТНОСНО: Решение на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” по протокол № 29/14.07.2015 г. 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 :

ДАВА СЪГЛАСИЕ разхода за закупуване на 1800 броя КЕП общо за органите на съдебната власт да бъде извършен от бюджета на ВСС.


63. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2015 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2015 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


64. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 30/21.07.2015 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. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка” с ..... от които: ..... за закупуване на 9 бр. компютри, ..... за закупуване на 1 бр. мрежов сторидж  /NAS/ + 2 бр. 4ТВ SATA HDD/, ..... за закупуване на 7 бр. монитори, ..... за закупуване на 20 бр. персонални принтери и ..... за закупуване на 14 бр. персонални UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


65. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 30/21.07.2015 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. Кюстендил по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 15 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка” с .... от които: ..... за закупуване на 1 бр. мрежов сторидж  /NAS/ + 2 бр. 4ТВ SATA HDD/, ..... за закупуване на 10 бр. персонални UPS и ..... за закупуване на 8 бр. персонални принтери.
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 23.07.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 23.07.2015 г.

1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на помещения и доставка и монтаж на офис обзавеждане за три работни места.
3. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
4. Искане от административния ръководител на Военно–апелативен съд за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за съдебна зала.
6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за ремонт на спирачна система на служебен автомобил.
7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за доставка и монтаж на автоматична телефонна централа и окабеляване на същата.
9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в състав на изпитни комисии по конкурсите за младши съдии.
10. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
11. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
12. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за ремонт на съдебна зала след застрахователно събитие.
13. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
14. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
15. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
16. Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебни защити” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.
17. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
18. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на саморегулиращи нагревателни кабели.
19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за ремонт на новопридобити помещения, преграждане и обособяване на „Бюро съдимост”.
20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за ремонт на централно стълбище, фоайе и цокъл на сградата.
23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение по чл. 225 от КТ и сума за облекло.
24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за ремонт на покрив на сградата и на архива.
30. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт „Служебни защити”.
31. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за подмяна на подова настилка и доставка и монтаж на мебели за деловодства.
32. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
33. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
34. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар”.
35. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар”.
36. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
37. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
38. Плащане по договор № 45-06-027/15.06.2015 г. между ВСС и „.....” АД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „„Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал” по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен портал на съдебната система, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № 13-33-2/27.12.2013 г.


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 23.07.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Разни.

1.1. Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС.

1.2. Отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП, изпратен от Прокуратура на Република България.

1.3. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2015 г.




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







