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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  34
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 29 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: Ирина Иванова - н-к отдел „БФ”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.
При обсъжданията по точка 1 присъства Ралица Виденова - началник отдел „ФРА”.


1. ОТНОСНО: Проект на бюджет на съдебната власт за 2016 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2017 и 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за предварително запознаване ВАРИАНТИ 1, 2 и 3 на проекта на бюджет на съдебната власт за 2016 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2017 г. и 2018 г. с доклад и приложения към тях.
2. Предлага вариантите на проекти на бюджет на съдебната власт за 2016 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2017 г. и 2018 г. да се предоставят на Министъра на правосъдието, който по силата на чл. 362 от Закона за съдебната власт, на следващото заседание на ВСС да ги внесе за обсъждане.

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

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации.
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 увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград 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.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на климатична система за сървърно помещение, принтери и компютърни конфигурации.
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 на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел закупуване на климатична система за сървърно помещение (.....) и 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 Окръжен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., за закупуване на 20 бр. принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”по бюджета на съдебната власт.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущ ремонт на общите части на Съдебната палата.

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. Велико Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за текущ ремонт на общите части на Съдебната палата.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово 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 на Окръжен съд гр. Габрово 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 Окръжен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., за закупуване на 2 бр. принтери (МФУ) от среден клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника, принтери и сканиращи устройства.
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 на Окръжен съд гр. Ловеч за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които ..... за закупуване на 5 бр. компютри и ..... за закупуване на 2 бр. лазерни 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 Окръжен съд гр. Ловеч за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 2 бр. високоскоростни документни 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.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
 ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Ловеч за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ..... за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5945.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, персонални токозахранващи устройства (UPS), документен скенер, както и средства за доизграждане на компютърната мрежа в съда и закупуване на допълнителен модул „Съдебен призовкар”.
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. Перник по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ....., от които ...... за закупуване на 16 броя компютърни конфигурации и ..... за закупуване на 1 брой документен скенер. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които ..... за закупуване на 20 броя UPS и ..... за доизграждане на компютърната мрежа в съда. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Перник по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... за закупуване и внедряване на модул „Съдебен призовкар” към ПП САС „Съдебно деловодство”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град 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 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 София – град 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 Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на пътни разходи на свидетели и вещи лица.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Военен съд гр. Сливен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на пътни разходи на свидетели и вещи лица, във връзка с  двудневни командировки в гр. Бургас и гр. Варна.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на новоназначени служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета на Специализиран наказателен съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт.
След утвърждаване на вътрешно-компенсирани промени по бюджета на съда, съгласно дадените Указания относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г., съда ще разполага с достатъчно средства за покриване на разходите за възнаграждения за съдебни заседатели.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна 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 на Районен съд гр. Велики Преслав за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ....., с цел закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации (.....) и 1 бр. документен скенер (.....).
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. Велики Преслав за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., за закупуване на 5 бр. персонални UPS устройства (.....), 5 бр. персонални принтери (.....), 4 бр. батерии за персонални UPS устройства (.....), 4 бр. памети (.....), 4 бр. твърди дискове (.....).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за бетониране на част от компрометираната настилка на двора.

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. Велики Преслав за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ...... за бетониране на част от компрометираната настилка на двора.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново 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 на Районен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ....., с цел закупуване на 17 бр. компютри (.....) и 24 бр. персонални принтери (......).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдия и двама съдебни служители.

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. Видин за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с ..... за изплащане на облекло на съдия – ....., новоназначен служител от 03.06.2015 г. – ..... и новоназначен служител от 01.07.2015 г. – .....
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации.
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 на Районен съд гр. Враца за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ....., с цел закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на вентилатор за котел, предпазители за ел. табло, както и труд за демонтаж, монтаж и наладъчни работи.

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. Мадан за 2015 г. както следва:
По § 10-00 „Издръжка“ със ..... за закупуване на вентилатор за котел и предпазители за ел. табло.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
 По § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонал“ с ..... за труд за демонтаж, монтаж и наладъчни работи.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за ремонт на 98 прозоречни крила – шлайфане, лакиране, маджуниране, прогонване и уплътняване.
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. Панагюрище за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ..... за шлайфане, лакиране, маджуниране, прогонване и уплътняване на прозоречни крила.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия 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 на Районен съд гр. Провадия за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ....., с цел закупуване на 2 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. Провадия за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 3 бр. монитори.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
 

20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
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 увеличение на бюджета на Районен съд гр. Сандански 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.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград 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 на Районен съд гр. Свиленград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ....., с цел закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации (.....) и 3 бр. документен скенер (.....).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Свиленград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ..... за закупуване на 4 бр. принтери (.....) и 1 бр. батерии за UPS (.....).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна 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 увеличение на бюджета на Районен съд гр. Своге за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ..... за закупуване на 1 бр. сървър нисък клас.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Своге за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ....., от които ..... за закупуване на 2 бр. UPS устройства за сървър, ......... за закупуване на 10 бр. компютри и ..... за закупуване на 10 бр. UPS 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. 


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. дисков масив, 3 бр. твърди дискове за сървър, 2 бр. UPS устройства за сървър и 1 бр. високоскоростно мрежово устройство.
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 Районен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“ с ....., от които ..... за закупуване на високоскоростно мрежово устройство, ..... за закупуване на 2 бр. UPS устройства за сървър и ..... за закупуване на 3 бр. твърди дискове.
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. Стара Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ..... за закупуване на 1 бр. дисков масив.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за закупуване на документен скенер.
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. Тополовград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ..... за закупуване на 1 бр. документен скенер.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


25. 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.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – главен експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Царево за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на покрив, тераса и подмяна на дограма.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


26. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Балчик с вх. № 11-07-1573/20.07.2015 г. относно изплащане на парична награда на основание чл. 358а, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Балчик относно изплащане на парична награда на основание чл. 358а, ал. 1 във връзка с ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
2. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Балчик да поощри системния администратор на основание чл. 358а, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1.


27. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Брезник с вх. №11-07-1581/20.07.2015 г. с искане за одобрение извършването на разход за заплащане на допълнително възнаграждение относно заместване на съдия по вписванията от държавен съдебен изпълнител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Не одобрява извършването на разход на стойност ..... от Районен съд гр. Брезник по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” за 2015 г. за изплащане на допълнително възнаграждение относно заместване на съдия по вписванията от държавен съдебен изпълнител.


28. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Генерал Тошево с вх. №11-07-1572/20.07.2015 г., с искане за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на РС Генерал Тошево:
- Разходите по § 10 00 „Издръжка” и § 02-00 „Други  възнаграждения  и  плащания  на  персонала” да се извършват в рамките на утвърдените средства, спазвайки Указанията относно изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2015 г., като бъдат направени необходимите промени в подпараграфите, с оглед спазване на финансовата дисциплина.
- След възникване на реален недостиг, следствие изчерпване на средствата по бюджета на съда, следва да се поднови искането, с посочена конкретна сума за недостига от предстоящи разходи.
- Да инициира писмо за корекция между § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” и § 02-00 „Други  възнаграждения  и  плащания  на  персонала”, за осигуряване на необходимите средства за възнаграждения по чл.40, ал.5 от КСО, съгласно Указанията относно изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
 - Да отправи искане за целево осигуряване на финансови средства за ремонт на външна минерална мазилка, вътрешно измазване, ремонт на паркет в кабинети,полагане на фаянс, извършване на пълна профилактика на отоплителната инсталация, подмяна на водосточни тръби и улуци, ремонтиране и подмяна на осветителни тела, ремонт на деформирана дограма, ремонт на ВиК инсталация в тоалетни и ремонт на електрическа инсталация, съгласно дадените указания с писмо на ВСС изх. № 91-00-070/14.05.2014 г.  


29. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Кърджали с вх. № 11-07-1586/21.07.2015 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. Кърджали 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.

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

30. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ, КТ и ЗОДОВ, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
1.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България за 2015 г., в рамките на общия бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.


31. 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” със ....., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с ....., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със ....., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., съгласно Приложение № 1.
 
Разни.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
34. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за II-ро тримесечие на 2015 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


35. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за смяна на обслужващата банка „Банка ДСК” АД, считано от 01.10.2015 г.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, по изключение, банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Административен съд гр. Благоевград да се обслужват от „Централна Кооперативна Банка” АД, считано от 01.10.2015 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Административен съд гр. Благоевград. 


36. ОТНОСНО: Пояснителна бележка към Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти на Висшия съдебен съвет към 30.06.2015 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 :

ПРЕДОСТАВЯ на комисия „Международна дейност” Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПАК и Норвежкия финансов механизъм от Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 30 06 2015 г. с Пояснителна бележка за сумите посочени в колона 5 „дефицит/излишък” и колона 6 „неверифицирани суми”.


37. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-07-1594/22.07.2015 г. от председателя на Районен съд гр. Лом относно увеличаване броя на ПОС терминалните устройства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТМЕНЯ решението по протокол № 25/10.06.2015 г. на комисия „Бюджет и финанси”, т. 40 относно предложението на председателя на Районен съд гр. Лом за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Лом да увеличи броя на ползваните ПОС терминални устройства с един брой, за обслужване на транзитната сметка на съда.
3. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Лом, във връзка с искането им за увеличаване на броя на ПОС терминалните устройства с един брой.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


39. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 42/23.07.2015 г. от заседание на ВСС относно изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от 28 януари 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение решение на ВСС по протокол № 42/23.07.2015 г., д.т. 166.
2. В доклада на Европейската комисия от 28 януари 2015 г. няма отправени препоръки към комисия „Бюджет и финанси”.


40. ОТНОСНО: Изпълнение на мерките заложени в План-графика по изпълнение на мерките, предвидени в стратегията за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система за 2015 г.
Извлечение от протокол № 29/20.07.2015 г. от заседание на КПЕПК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се предостави на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” информацията относно изпълнението на мерките, заложени в План-графика по изпълнение на мерките, предвидени в стратегията за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система за 2015 г.


41. ОТНОСНО: Предложение от Първа Инвестиционна Банка АД във връзка с  банковото обслужване на служителите при преференциални условия.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение  предложението от Първа Инвестиционна Банка АД.


42. ОТНОСНО: Писмо вх. № 04-00-044/22.07.2015 г. от Министерство на правосъдието до председателя на Районен съд гр. Дупница във връзка с необходимостта от ремонтни работи, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 04-00-044/22.07.2015 г. от Министерство на правосъдието до председателя на Районен съд гр. Дупница във връзка с необходимостта от ремонтни работи, с копие до ВСС.


43. ОТНОСНО: Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Стратегически проекти в изпълнение на актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 г.”

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Стратегически проекти в изпълнение на актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 г.”
 

44. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 31/22.07.2015 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно определяне на представители за участие в Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, съгласно решение на ВСС по протокол № 38/02.07.2015 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Определя г-жа Елка Атанасова – член на ВСС за представител на комисия „Бюджет и финанси” в Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС.


45. ОТНОСНО: Запитване от комисия „Публична комуникация” относно финансовото обезпечаване на излъчването на заседанията на ВСС on-line чрез интернет страницата, предвидено в Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС – 2014 – 2018 г., както и възможността за бъдещо финансиране на професионално социологическо проучване на общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт сред различните ключови общности, според Комуникационната политика на ВСС и Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г.
Извлечение от протокол № 26/21.07.2015 г. от заседание на комисия „Публична комуникация”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Връща преписката на комисия „Публична комуникация” за:
	посочване и описание на  конкретните потребности (услуги и/или доставки), които ще обезпечат дейността свързана с on-line излъчване на заседанията на ВСС;

уточняване на прогнозния размер на разходите на всяка една от  потребностите, с оглед определяне на реда за възлагането им, както и на общия размер за on-line излъчване на заседанията на ВСС до края на 2015 г. и за 2016 г., предвид обстоятелството, че в приложения План за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС 2014 – 2018 г., дейност 3.2 е посочен прогнозен размер за 2014 г., която вече е приключила.
посочване на обхвата, начина на оценка на интереса към записите на заседанията и прогнозната му стойност (в случай, че има такава).
- уточняване дали конкретните потребности са планирани за 2015 г. и съответно включени в Списъка на обществените поръчки за 2015 г.


46. ОТНОСНО: Грама от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз относно заседание на ад хок работната група на Съвета по Механизма за сътрудничество и оценка – 15.07.2015 г. и проведена работна среща на ВСС с министъра на правосъдието на 20.07.2015 г.
 Извлечение от протокол № 26/21.07.2015 г. от заседание на комисия „Публична комуникация”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на комисия „Публична комуникация” по протокол № 26/21.07.2015 г., т. 9.1 ВЪЗЛАГА на дирекция „Финанси и бюджет” да изготви обобщена информация за дейността си.


47. ОТНОСНО: Анализ на медийните изяви на членовете на Висшия съдебен съвет за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г., изпратен от комисия „Публична комуникация”, за запознаване.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Анализ на медийните изяви на членовете на Висшия съдебен съвет за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

48. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на отбраната с вх. № 04-01-011/27.07.2015 г., с което ни уведомяват, че на заседание проведено на 08.07.2015 г. и с Решение по т. 1, част II от Протокол № 7 са одобрени внесените заявки за финансиране на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка за 2016 г. на Върховния касационен съд и на Прокуратура на Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от Министерство на отбраната с което ни уведомяват, че на заседание проведено на 08.07.2015 г. и с Решение по т. 1, част II от Протокол № 7 са одобрени внесените заявки за финансиране на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка за 2016 г. на Върховния касационен съд и на Прокуратура на Република България.
2. Да се уведомят Прокуратура на Република България и Върховния касационен съд, за одобреното финансиране на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка за 2016 г.


49. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-1635/27.07.2015 г. относно изплащане на извънреден труд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

По поставените въпроси Висшия съдебен съвет се е произнесъл с решение по протокол № 2/15.01.2003 г. Видно от него е, че не следва да се заплаща допълнително възнаграждение в случаите, изброени в писмо с вх. № 11-07-1635/27.07.2015 г. на председателя на СРС.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сума в размер на ...... с ДДС по договор № 45-06-018/16.03.2015 г. между ВСС и „....” ЕООД с предмет на договора да предостави услуга по изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители - статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ”, договор с рег. № С 13-24-1/13.03.2014 г. финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Сумата да се изплати със средства от бюджета на Висшия съдебен съвет за 2015 г., които следва да се възстановят след верифициране от УО на ОПАК.


51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Върховен касационен съд за осигуряване на средства за доставка и монтаж на стационарни рентгенови системи за инспекция на багаж.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Върховен касационен съд за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ..... за доставка и монтаж на две стационарни рентгенови системи за инспекция на багаж.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
В седмодневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства за доставка и монтаж на двете стационарни рентгенови системи за инспекция на багаж, административния ръководител на Върховния касационен съд да информира ВСС за точния размер на извършения разход, с цел извършване на корекция по бюджета на съда с размера на неусвоената сума.
 

52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали 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 Окръжен съд гр. Кърджали 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.


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


54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за съдийски кабинет и 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. Благоевград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на климатик за съдийски кабинет и профилактика на климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 


55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за оборудване на архивно помещение, профилактика на климатици и доставка и монтаж 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. Бургас за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за оборудване на архивно помещение (.....), профилактика на климатици (.....) и доставка и монтаж на климатици (.....).
Средствата 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. Кнежа за осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение по чл. 225 от КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
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 доплащане 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.


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


58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за реновиране на паркет в 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. Бургас за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за реновиране на паркет в работни помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за обзавеждане на „Бюро съдимост” и архив.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Поморие за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за обзавеждане на „Бюро съдимост” и архив.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Поморие да допълни искането си, като предложи оферти с цена на всеки артикул поотделно, които да дават възможност за преценка на изгодността на разхода, както и дали са спазени приетите от ВСС с протокол № 9 от 14.03.2007 г. лимити на средствата, необходими за закупуване на оборудване на работна място на административен ръководител, за един магистрат, за двама магистрати и за двама служители.


60. ОТНОСНО: Възстановяване на изразходвана сума за електрическа енергия за м. юни 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  да се възстанови на Националния институт по правосъдие сумата за изразходваната от Висшия съдебен съвет електрическа енергия за м. юни 2015 г., съгласно констативен протокол от 13.07.2015 г. в размер на .......
2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Правна” да изготви споразумение между Националния институт по правосъдие и Висшия съдебен съвет за възстановяване на изразходваната електрическа енергия въз основа на отчетените данни от контролните електромери на Висшия съдебен съвет.


61. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 30.07.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 30.07.2015 г.

1. Обсъждане на проект на бюджет на съдебната власт за 2016 г. и актуализирани прогнози за 2017 г. и 2018 г., внесени от Министъра на правосъдието.

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
- „Дава съгласие”

2.1. Искане от административния ръководител на Върховен касационен съд за осигуряване на средства за доставка и монтаж на стационарни рентгенови системи за инспекция на багаж.

2.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации.

2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на климатична система за сървърно помещение, принтери и компютърни конфигурации.

2.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущ ремонт на общите части на Съдебната палата.

2.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

2.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

2.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника, принтери и сканиращи устройства.

2.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

2.9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, персонални токозахранващи устройства (UPS), документен скенер, както и средства за доизграждане на компютърната мрежа в съда и закупуване на допълнителен модул „Съдебен призовкар”.

2.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

2.11. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

2.12. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на пътни разходи на свидетели и вещи лица.

2.13. Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на новоназначени служители.

2.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за съдийски кабинет и профилактика на климатици.

2.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за оборудване на архивно помещение, профилактика на климатици и доставка и монтаж на климатици.

2.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за реновиране на паркет в работни помещения.

2.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.

2.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за бетониране на част от компрометираната настилка на двора.

2.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

2.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдия и двама съдебни служители.

2.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации.

2.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение по чл. 225 от КТ.

2.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на вентилатор за котел, предпазители за ел. табло, както и труд за демонтаж, монтаж и наладъчни работи.

2.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за ремонт на 98 прозоречни крила – шлайфане, лакиране, маджуниране, прогонване и уплътняване.

2.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

2.26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за закупуване на сървър.

2.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

2.28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.

2.29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. дисков масив, 3 бр. твърди дискове за сървър, 2 бр. UPS устройства за сървър и 1 бр. високоскоростно мрежово устройство.

2.30. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за закупуване на документен скенер.

2.31. 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.

- „Отлага”

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

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

3.1. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г.

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

4. Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.

4.1. Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Недка Петрова Георгиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Разград.

4.2. Предложение от председателя на Военен съд гр. Сливен за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Керанка Петкова Мухтарова – съдебен деловодител във Военен съд гр. Сливен.

5. Разни.

5.1. Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за II-ро тримесечие на 2015 г. 
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