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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  42
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 30 септември 2015 г.



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


ОТСЪСТВА	Т: Камен Иванов и Румен Георгиев


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


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

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Върховен касационен съд за осигуряване на средства за доработване и добавяне на нови функционалности в АСУД.
Извлечение от протокол № 35/15.09.2015 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 Върховен касационен съд за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... с цел осигуряване на средства за добавяне на нови функционалности и доработване на съществуващи в АСУД.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


2. ОТНОСНО: Искане от директора на Националния институт на правосъдието за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения, държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на кандидатите за младши магистрати, съгласно чл. 258 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Националния институт на правосъдието за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на кандидатите за младши магистрати.
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. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Националния институт на правосъдието за 2015 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” с ..... с цел осигуряване на средства за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на кандидатите за младши магистрати.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на принтери и дисплей за таблото за съдебни заседания.
Извлечение от протокол № 36/24.09.2015 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 Апелативен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които .... за закупуване на 16 бр. персонални принтери и ..... за закупуване на дисплей за табло за съдебни зали.
Средствата в размер на ..... 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. Бургас за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... с цел осигуряване на средства представляващи застрахователно обезщетение за ремонт на покрив и помещения.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 35/15.09.2015 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. Варна по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., от които .... за закупуване на 10 броя компютърни конфигурации и ..... за закупуване на 1 брой UPS.
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. Варна по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които ..... за закупуване на 3 броя принтери и ..... за закупуване на 3 броя устройства тип – точки за достъп (АР).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 35/15.09.2015 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 § 10-00 „Издръжка” със ..... с цел закупуване на 2 бр. акумулаторни батерии за UPS на сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел закупуване на 2 бр. документни скенери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации и монитори.
Извлечение от протокол № 35/15.09.2015 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. Монтана по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 7 броя монитори.
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. Монтана по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ..... за закупуване на 19 броя компютърни конфигурации.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 5 копирни машини.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на пет мултифункционални устройства, поради липса на средства и източници на финансиране.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка” с ..... за покриване на разходите за издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, копирна машина и сървър.
Извлечение от протокол № 36/24.09.2015 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 Софийски окръжен съд за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, по бюджета на съдебната власт.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на помещения след застрахователно събитие.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за ремонт на помещения след застрахователно събитие.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 35/15.09.2015 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Кюстендил по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., от които ..... за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации и .... за закупуване на 1 брой външен дисков масив.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 10 броя батерии за персонален UPS.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 35/15.09.2015 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 Административен съд гр. Стара Загора за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел закупуване на 1 бр. МФУ висок клас в размер на ....., 5 бр. монитори на стойност ..... и 4 бр. персонални UPS на стойност .....
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Административен съд гр. Стара Загора за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., с цел закупуване на 10 бр. компютри на стойност ...., 4 бр. компютърни конфигурации на стойност .... и 1 бр. външен дисков масив на стойност ....
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица 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. Берковица 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.
 

15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на оборудване и обзавеждане на нови работни места за новоназначени магистрати.
Извлечение от протокол № 35/15.09.2015 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 4 бр. персонални принтери.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 35/15.09.2015 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. Димитровград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел закупуване на 6 бр. персонални принтери.
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. Димитровград 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. Елхово за осигуряване на средства за закупуване компютърна техника.
Извлечение от протокол № 35/15.09.2015 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. Елхово за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 4 бр. компютри.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Елхово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които ..... за закупуване на 4 бр. монитори, ..... за закупуване на 1 бр. високоскоростен скенер и ..... за закупуване на 3 бр. персонални принтери.
Средствата в размер на ..... 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. Каварна за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника, периферни устройства и звукозаписно оборудване.
Извлечение от протокол № 36/24.09.2015 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. Каварна по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които ..... за закупуване на 1 брой UPS за сървър, ..... за закупуване на 15 броя персонални UPS, ..... за закупуване на 5 броя персонални принтери, ..... за закупуване на 1 брой високоскоростен скенер и ..... за закупуване на 1 брой мултифункционално устройство.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Каварна по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., от които ..... за закупуване на 15 броя компютърни конфигурации и ..... за закупуване на 1 брой високоскоростен скенер.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Казанлък за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ..... за ремонт на отоплителен котел.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана 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. Монтана 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. 


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, компютри и мултифункционално устройство.
Извлечение от протокол № 36/24.09.2015 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. Несебър за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които ..... за закупуване на 4 бр. компютри и ..... за закупуване на 1 бр. МФУ.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на електрически отоплителен котел и ремонт на отоплителна инсталация.
Отложена по протокол № 40/16.09.2015 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Панагюрище за 2015 г., както следва:
- По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на ел. отоплителен котел (.....) и циркулационна помпа (.....).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
- По § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на отоплителна инсталация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Мотиви: Потенциалните изпълнители са изпратили нереално високи оферти, некореспондиращи с контролната оферта в Администрацията на ВСС.
2. ИЗПРАЩА контролната оферта на административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище, за сведение.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Плевен по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума по изпълнителен лист на Прокуратурата на Република България.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 35/15.09.2015 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. Плевен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел закупуване на 15 бр. монитори (.....) и 10 бр. мултифункционални устройства висок клас (.....).
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. Плевен за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ..... с цел закупуване на 31 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на принтери.
Извлечение от протокол № 35/15.09.2015 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. Раднево по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 6 броя принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на компютри и монитори.
Извлечение от протокол № 36/24.09.2015 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. Разград по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 3 броя компютри.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Разград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


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


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на софтуер за контрол на достъпа.
Извлечение от протокол № 36/24.09.2015 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 Софийски районен съд за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... за закупуване на софтуер за контрол на достъпа.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 35/15.09.2015 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. Троян по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Троян по § 10-00 „Издръжка” със ..... за закупуване на 5 броя UPS устройства.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 35/15.09.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Хасково за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел закупуване на 7 бр. персонални принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Хасково за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .... с цел закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 


31. ОТНОСНО: Отложени искания от административни ръководители на органи на съдебната власт за закупуване на служебни автомобили.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Каварна разхода за провеждане на задължителни периодични профилактични прегледи в размер на ..... да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за частична подмяна и разширяване на компютърна кабелна мрежа.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за частична подмяна и разширяване на компютърна кабелна мрежа.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана 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.

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

34. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка”, § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”, § 52-00 „Придобиване на ДМА” и § 53-00 „Придобиване на НДА”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с ....., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ....., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ....., съгласно Приложение № 1.


35. 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. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ....., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ....., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства” с ....., съгласно Приложение № 1.
7. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ....., съгласно Приложение № 1.

Разни.


41. ОТНОСНО: Запитване от ............. – народен представител от парламентарната група на „Реформаторския блок”, изпратено от Министерство на правосъдието, и проект на писмо.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на писмо до Министъра на правосъдието.


42. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-03-1112/24.09.2015 г. от Главния прокурор на Република България за становище относно безвъзмездно предоставяне на прилежащо оборудване /дълготрайни и краткотрайни материални активи/ към Почивна база „Св. Св. Константин и Елена” гр. Варна.
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:
НЕ ВЪЗРАЗЯВА Прокуратурата на Република България да получи безвъзмездно прилежащо оборудване /дълготрайни и краткотрайни материални активи по приложения списък/ към Почивна база „Св. Св. Константин и Елена” гр. Варна от Министерство на правосъдието.


43. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-045/31.08.2015 г. между ВСС и „....” ООД за изпълнение 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”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № 13-33-2/27.12.2013 г.

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  № 45-06-045/31.08.2015 г. между Висшия съдебен съвет и  „.....” ООД  за изпълнение 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”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  договора №  13-33-2/27.12.2013 г. 
Сумата по ф-ра №0000302939/24.09.2015 г. за „Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното правосъдие” в размер на ...... да се плати със средства  от бюджета на съдебната власт до верифицирането им от Управляващия орган  на ОПАК.


44. ОТНОСНО: Възстановяване по сметка на ЗК „.....” сума, заплатена по изпълнително дело № ..... по описа на ТД на НАП гр. София – СДО.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ ВСС да възстанови по сметка на ЗК „.....” сумата от ......, заплатена по изпълнително дело № ...... по описа на ТД на НАП гр. София – СДО.
 

45. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-03-1102/17.09.2015 г. от Главния прокурор на Република България за становище относно връщане на изплатени суми за облекло при ползване на отпуск по чл. 163 и чл. 164 от КТ, пропорционално на неотработеното.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до произнасяне на Комисия по правни въпроси.


46. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд за становище относно размера на дължимото възнаграждение на ..... – съдия в Софийски районен съд, изпратено от Комисия по правни въпроси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Софийски районен съд относно размера на дължимото възнаграждение на .... – съдия в Софийски районен съд.


47. ОТНОСНО: Информация от УО на ОПАК относно извършена проверка на място на проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, с рег. № 13-24-1/15.11.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията от УО на ОПАК относно извършена проверка на място на проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, с рег. № 13-24-1/15.11.2013 г.


48. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 35/23.09.2015 г. относно определяне на участници в Среща на Борда на Балканската и Евро-средиземноморската мрежа на съдебните съвети през периода 15-17 октомври 2015 г. в гр. Будапеща, Унгария.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в Международна конференция „Съдилища и комуникация” и Среща на Борда на Балканската и Евро-средиземноморската мрежа на съдебните съвети, за периода 14 -17 октомври 2015 г. в гр. Будапеща, Унгария двама представители на съдебната власт и преводач.
2. Пътните разходи, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки, както и разходите за преводач са за сметка на Висшия съдебен съвет. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за нощувки са за сметка на организаторите на конференцията.


49. ОТНОСНО: Доклад на Световната банка: България: Функциониране на съдебната система, натовареност с дела и преглед на разходите (2008-2014 г.).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Финанси и бюджет” да изготви становище по доклада на Световната банка за следващо заседание на комисията.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


50. 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,  договора №  13-33-2/27.12.2013 г. 

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,  договора №  13-33-2/27.12.2013 г. 
Сумата по ф-ра № 0000000370/28.09.2015 г. за „Разработка на софтуер за електронни услуги„ в размер на ...... да се плати със средства от бюджета на съдебната власт до окончателното верифициране от Управляващия орган на ОП ”Административен капацитет”.


51. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-022/16.04.2015 г. между ВСС и Обединение “....” за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт” 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,  договора №  13-33-2/27.12.2013 г. 

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  № 45-06-022/16.04.2015 г. между Висшия съдебен съвет и  Обединение ”......”  за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт” 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,  договора №  13-33-2/27.12.2013 г. 
Сумата по фактури №0000000001/25.09.2015 г., №0000000002/25.09.2015 г. и №0000000003/25.09.2015 г. на обща стойност ..... да се плати със средства от бюджета на съдебната власт до окончателното верифициране от Управляващия орган на ОП ”Административен капацитет”.


52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с отбелязване на юбилейни годишнини – 80 години от откриването на първото съдилище в града и 30 години от откриването на Районен съд гр. Генерал Тошево.

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. Генерал Тошево за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...... с цел осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с отбелязване на юбилейни годишнини – 80 години от откриването на първото съдилище в града и 30 години от откриването на Районен съд гр. Генерал Тошево.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по т. 29, протокол № 10 от 04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета между Районен съд гр. Пловдив, Окръжен съд гр. Пловдив и Софийски районен съд за 2015 г. с цел осигуряване на средства за командировани съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови и служебни правоотношения” с ...... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.


55. ОТНОСНО: Решение по т. 2 от протокол № 35/23.09.2015 г. на комисия „Международна дейност” относно предоставяне на допълнителна информация за попълване на въпросите от Схемата за оценяване на съдебните системи – цикъл 2014-2016 г. /CEPEJ/.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДОСТАВЯ на дирекция „Международна дейност” допълнителна информация във връзка с попълване на Въпросника от Схемата за оценяване на съдебните системи, цикъл 2014-2016 г. /CEPEJ/.


56. ОТНОСНО: Обсъждане на очакваното изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на КПКИТС при изразяване на становища по закупуването на хардуер и софтуер да се съобразяват с необходимостта от замяна на дефектирала техника и осигуряване на такава за щатните бройки, за които няма налична.


57. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 16 бр. климатици.
Отложена по протокол № 40/16.09.2015 г. на комисия “Бюджет и финанси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен  съд гр. Панагюрище за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...... за доставка и монтаж на 16 бр. климатици , поради липсата на необходимост от алтернативен начин на отопление.


58. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 01.10.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 01.10.2015 г.

1. Плащане по договор № 45-06-045/31.08.2015 г. между ВСС и „....” ООД за изпълнение 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”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № 13-33-2/27.12.2013 г.

2. 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,  договора №  13-33-2/27.12.2013 г. 

3. Плащане по договор № 45-06-022/16.04.2015 г. между ВСС и Обединение “....” за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт” 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,  договора №  13-33-2/27.12.2013 г. 


59. 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 01.10.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

- „Дава съгласие”

1.1. Искане от административния ръководител на Върховен касационен съд за осигуряване на средства за доработване и добавяне на нови функционалности в АСУД.
1.2. Искане от директора на Националния институт на правосъдието за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения, държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на кандидатите за младши магистрати, съгласно чл. 258 от ЗСВ.
1.3. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на принтери и дисплей за таблото за съдебни заседания.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации и монитори.
1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
1.9. Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, копирна машина и сървър.
1.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на помещения след застрахователно събитие.
1.11. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на оборудване и обзавеждане на нови работни места за новоназначени магистрати.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с отбелязване на юбилейни годишнини – 80 години от откриването на първото съдилище в града и 30 години от откриването на Районен съд гр. Генерал Тошево.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за закупуване компютърна техника.
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника, периферни устройства и звукозаписно оборудване.
1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на допълнителни средства за авариен ремонт на отоплителен котел.
1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, компютри и мултифункционално устройство.
1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на електрически отоплителен котел и ремонт на отоплителна инсталация.
1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
1.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на принтери.
1.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на компютри и монитори.
1.28. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ.
1.29. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на софтуер за контрол на достъпа.
1.30. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
1.31. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

- „Не дава съгласие”

1.32. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 5 копирни машини.

1.33. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 16 бр. климатици.

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

2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка”, § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”, § 52-00 „Придобиване на ДМА” и § 53-00 „Придобиване на НДА”.
2.2. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

4. Разни.

4.1. Писмо вх. № 11-03-1112/24.09.2015 г. от Главния прокурор на Република България относно безвъзмездно предоставяне на прилежащо оборудване /дълготрайни и краткотрайни материални активи/ към Почивна база „Св. Св. Константин и Елена” гр. Варна.
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