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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  46
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 21 октомври 2015 г.



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


ОТСЪСТВА	Т: Елка Атанасова и Камен Иванов


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.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2015 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2015 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


2. ОТНОСНО: Анализ и оптимизиране на разходите на органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да предприемат спешни мерки за приоритизиране и ограничаване на разходите по бюджетите си и да изискат от отговорните длъжностни лица да изготвят анализ на разходите с конкретни предложения за тяхното оптимизиране/намаление.
2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да не извършват плащания по договори с аналогични предмети, например: /Правно-информационни продукти/ и да сведат до минимум разходите за други външни услуги.
3. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да предприемат мерки относно събирането на вземанията, на съответния орган, представляващи съдебни разноски, глоби и други.
4. За предприетите мерки  да се уведоми комисия „Бюджет и финанси”.

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

3. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г., на основание ПМС № 279/14.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г., на основание ПМС № 279 от 14.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на съдебната власт за възлагане на комплексна съдебно – счетоводна експертиза от Прокуратурата на Република България, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С ......
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Текущи разходи .......
в т.ч. по органи на съдебната власт:
Прокуратура на Република България ......
II. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ......
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) ......
III. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2015 г. С .....
IV. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2015 г. С ......
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България с ..... по § 10-00 „Издръжка”, на основание ПМС № 279 от 14.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на съдебната власт за възлагане на комплексна съдебно – счетоводна експертиза.
3. На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


4. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Върховен касационен съд за 2015 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка”, §§ 10-30 „Текущ ремонт” с .....
2. УВЕЛИЧАВА резерва за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. с ......


5. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2015 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи бюджета на Националния институт на правосъдието общо с ....., разпределени по параграфи както следва по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ..... и по § 10-00 „Издръжка” със .....
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за текущи разходи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Военно-апелативен съд за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ..... с цел осигуряване на средства за извънредни текущи разходи с еднократен характер.
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. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


9. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Габрово, с искане за извършване на корекции по бюджета за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., поради недостиг до края на годината.
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 увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., поради недостиг за изплащане на СБКО.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 38/13.10.2015 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 1 бр. компютърна конфигурация.
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 ....., с цел закупуване на 1 бр. персонален принтер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.

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. Добрич по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. 


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
 

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


14. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Специализиран наказателен съд, с искане за извършване на корекция по бюджета за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Специализиран наказателен съд за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Специализиран наказателен съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., в т.ч. ..... за обезпечаване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели за м. декември 2015 г. и ..... за СБКО.
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.
3. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител да поднови само един договор за ползване на абонамент за правно-информационни системи.
4. ПРЕПРАЩА искането на Специализиран наказателен съд за корекция на бюджета за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за изразяване на становище, относно размера на ежемесечната такса за поддръжка на СД, домейн и уеб страница в размер на ......


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 4 броя копирни машини.
Извлечение от протокол № 38/13.10.2015 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 Административен съд гр. Варна за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ..... за доставка и монтаж на 4 копирни машини.
Средствата 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 Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на изплатени суми за облекло на двама новоназначени служители.
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. Велико Търново за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за възстановяване на изплатени суми за облекло на двама новоназначени служители от м. март 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 38/13.10.2015 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 Административен съд гр. Видин по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които: ..... за закупуване на 1 брой мултифункционално устройство, ..... за закупуване на 1 брой документен скенер и ..... за закупуване на 1 брой проектор.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на допълнителни средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Враца за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.

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. Монтана за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряван на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.

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. Перник за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.

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. Разград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.

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. Силистра за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2015 г.
Средствата 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 Административен съд София-град 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 Административен съд София-град 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.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Военен съд гр. Сливен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
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. Брезник за осигуряване на средства за хидроизолиране и вътрешно боядисване.


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. Брезник за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ..... за хидроизолиране и вътрешно боядисване.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин 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. Видин 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.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника.
Извлечение от протоколи №№ 38/13.10.2015 г. и 39/20.10.2015 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. Девин по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой сървър и ..... за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Девин по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 5 броя принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.

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. Дряново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., поради недостиг до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Елхово за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 38/13.10.2015 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. Ихтиман по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., от които: ..... за закупуване на 15 броя компютърни конфигурации и ..... за закупуване на 1 брой UPS за сървър.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Ихтиман по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 15 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”.


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за обзавеждане на съдийски кабинет.

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. Кубрат за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обзавеждане на съдийски кабинет.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за ремонт на три 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. Монтана за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на три помещения.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
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 ..... за текущи разходи до края на годината.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет и три метални архивни шкафа.

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. Несебър за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на климатик за кабинет (.....) и три метални архивни шкафа (.....).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 38/13.10.2015 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. Несебър по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на ..... за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие 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 Районен съд гр. Поморие за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на копирна машина. XEROX WC 5325.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово 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. Попово 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.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Севлиево за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Тетевен за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за подмяна на интериорни врати на кабинети.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос да ограничи искането си в рамките на изискванията на РС „ПБЗН” гр. Айтос, или да поднови искането си през 2016 г.


41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Монтана за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...... за доставка и монтаж на климатик за кабинет.
2. ПРЕДЛАГА на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана да поднови искането си преди започване на летния сезон на 2016 г.


42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за изплащане на СБКО за м. ноември и м. декември 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Берковица разхода за изплащане на СБКО за м. ноември и м. декември 2015 г. 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.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител да бъдат спазени дадените указания за прехвърляне на средствата за СБКО от § 10-00 „Издръжка” по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


43. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Берковица във връзка с дължимо обезщетение на ........ – съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

На база на изпратените от Районен съд гр. Берковица документи, съгласно решение по т. 64 от протокол № 50/08.10.2015 г., Висшият съдебен съвет е взел решение за корекция на бюджета на съда за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимите обезщетения по ЗСВ и КТ в размер на .....


44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали разхода за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2015 г. 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.


45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Перник разхода за изплащане на облекло на новоназначени служители, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2015 г.


46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Поморие разхода за изплащане на облекло на новоназначен 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.


47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен разходите за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2015 г.


48. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 42/14.10.2015 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” и писмо от Районен съд гр. Добрич, за съгласуване сключването на граждански договор с външен изпълнител за почистване на работните помещения на съдиите по вписванията при Районен съд гр. Добрич.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Районен съд гр. Добрич разполага с необходимите средства за сключване на граждански договор с външен изпълнител за почистване на работните помещения на съдиите по вписвания, на стойност ..... за месец, в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2015 г.


49. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Бяла с вх. № 11-07-033/15.10.2015 г., с молба за взимане на мерки за предотвратяване на улягането на сградата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от председателя на Районен съд гр. Бяла с вх. № 11-07-033/15.10.2015 г., с молба за взимане на мерки за предотвратяване на улягането на сградата, без да предприеме такива.
 Мотиви: Договорът между Министерство на правосъдието и изпълнителя на конструктивното обследване на сградата е подписан на 19.10.2015 г. След тази дата ще започне изпълнението на договора. Конструктивното обследване и укрепването на сградата са в прерогативите на Министерство на правосъдието.


50. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд София-град до Министерство на правосъдието, с искане за осигуряване в краткосрочен план на сграда, в която да бъдат настанени новосформираните съдебни състави и служители, с копие до ВАС и ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с вх. № 11-11-456/15.10.2015 г. от Административен съд София-град до Министерство на правосъдието, с искане за осигуряване в краткосрочен план на сграда, в която да бъдат настанени новосформираните съдебни състави и служители, с копие до ВАС и ВСС.


51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 1 брой токозахранващо устройство за сървър.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Окръжен съд гр. Враца с вх. № 11-06-1259/14.10.2015 г., с искане за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 1 брой токозахранващо устройство за сървър.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на служебен автомобил.
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 увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на служебен автомобил.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
3. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Никопол за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на служебен автомобил.

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

53. 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” със ......, 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.


54. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Административен съд гр. Враца във връзка с отпускане на допълнителни средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Административен съд гр. Враца за 2015 г. с цел осигуряване на коректно счетоводно отчитане на разхода за придобиване на климатик, който ще надхвърли определения праг на същественост, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...... 

Одитни доклади.

60. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Костинброд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА приемането на резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Костинброд.
2. ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит” да организира извършването на допълнителни проверки за изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Костинброд.

Разни.

61. 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 III-то тримесечие на 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 :

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


62. ОТНОСНО: Предложение от главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за безвъзмездно предоставяне на движими вещи – частна държавна собственост.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Висшият съдебен съвет да предостави безвъзмездно за управление на Инспектората към Висш съдебен съвет движими вещи по приложения списък, съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.


63. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Пирдоп за смяна на обслужващата банка „УниКредит Булбанк” АД.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител да предприеме действия за преразглеждане на офертите на всички участници в процедурата за избор на обслужваща банка на Районен съд гр. Пирдоп.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


65. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 38/14.10.2015 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно проведена среща с .... – съдия в Окръжен съд гр. Варна, командирована в Апелативен съд гр. Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 38/14.10.2015 г., т. 12.


66. ОТНОСНО: Информация от офиса на ЕМСС относно възстановяване на средства за периода януари – юни 2015 г., изпратена от комисия „Международна дейност”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията от офиса на ЕМСС относно възстановяване на средства за периода януари – юни 2015 г.


67. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 38/14.10.2015 г. относно предстоящ Регионален семинар за Източен и Югоизточен регион на тема „Продължителност на съдебния процес” (Навременност), който ще се проведе в гр. Букурещ, Румъния на 9 и 10 ноември 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в Регионален семинар за Източен и Югоизточен регион на тема „Продължителност на съдебния процес” (Навременност), за периода 8-11 ноември 2015 г в гр. Букурещ, Румъния, следните лица:
- Елка Атанасова – член на ВСС и зам. председател на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт;
- Милка Итова – член на ВСС и председател на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи;
- Габриела Цекова – преводач от български на английски език и обратно.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, за дневни пари и за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет. Пътуването ще се извърши със самолет.


68. ОТНОСНО: Проект на Въпросник и проектен фиш по проект на ЕМСС „Финансиране на съдебната система”, изпратени от комисия „Международна дейност”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение проект на Въпросник и проектен фиш по проект на ЕМСС „Финансиране на съдебната система”.
На следващото заседание да се обсъдят евентуални предложения.


69. ОТНОСНО: Справки за преразпределение на длъжностите в съдилищата и прокуратурите, с приложена информация за тяхната натовареност, за периода 03.10.2012 г. – 08.10.2015 г., изпратени от КПА.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение справките за преразпределение на длъжностите в съдилищата и прокуратурите, с приложената информация за тяхната натовареност. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


70. 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 СБКО, облекло, обезщетения за първите три дни при временна нетрудоспособност и обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” със ......
1.2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....
1.3. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА” със ......
1.4. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ......
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г., с цел осигуряване на средства за извършване на плащания по договор за доставка на компютърно оборудване и принадлежности, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с ......
3. УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.


71. ОТНОСНО: Доклад от Румен Георгиев - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт” с рег. № 13-33-2/27.12.2013 г. по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение доклад от Румен Георгиев - ръководител проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”  договор № 13-33-2/27.12.2013 г. за изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проекта за периода 01.07.2015 г. - 30.09.2015 г.
2. ПРЕПРАЩА на комисия „Международна дейност” доклад от Румен Георгиев - ръководител проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”  договор № 13-33-2/27.12.2013 г. за изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проекта за периода 01.07.2015 г. - 30.09.2015 г.


72. ОТНОСНО: Информация за публикации в медиите за периода 29.09.2015 г. – 06.10.2015 г., предоставена от комисия „Публична комуникация”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията за публикации в медиите за периода 29.09.2015 г. – 06.10.2015 г.


73. ОТНОСНО: Анализ на медийните изяви на членовете на Висшия съдебен съвет в периода юли – септември 2015 г., предоставен от комисия „Публична комуникация”.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Анализа на медийните изяви на членовете на Висшия съдебен съвет за периода юли – септември 2015 г.


74. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 22.10.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 22.10.2015 г.

1. Промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г., на основание ПМС № 279/14.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на съдебната власт.
2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г.
3. Анализ и оптимизиране на разходите на органите на съдебната власт.
4. Искания от административни ръководители на органи на съдебната власт за закупуване на служебни автомобили.


75. 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 22.10.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2015 г.

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

- „Дава съгласие”
2.1. Корекция по бюджета на Върховен касационен съд за 2015 г.
2.2. Корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2015 г.
2.3. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
2.4. Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за текущи разходи.
2.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
2.6. Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Габрово, с искане за извършване на корекции по бюджета за 2015 г.
2.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
2.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.
2.9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
2.10. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
2.11. Писмо от председателя на Специализиран наказателен съд, с искане за извършване на корекция по бюджета за 2015 г.
2.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 4 броя копирни машини.
2.13. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на изплатени суми за облекло на двама новоназначени служители.
2.14. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
2.15. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на допълнителни средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
2.16. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
2.17. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряван на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.
2.18. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.
2.19. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.
2.20. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
2.21. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
2.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за хидроизолиране и вътрешно боядисване.
2.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
2.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника.
2.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.
2.26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
2.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
2.28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за обзавеждане на съдийски кабинет.
2.29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за ремонт на три помещения.
2.30. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
2.31. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет и три метални архивни шкафа.
2.32. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
2.33. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
2.34. : Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
2.35. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
2.36. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
- „Не дава съгласие”
2.37. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за подмяна на интериорни врати на кабинети.
- „Отлага”
2.38. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет.
3. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .

3.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
3.2. Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Административен съд гр. Враца във връзка с отпускане на допълнителни средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

5. Одитни доклади.

5.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Костинброд.

6. Разни.

6.1. 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 III-то тримесечие на 2015 г. 
6.2. Предложение от главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за безвъзмездно предоставяне на движими вещи – частна държавна собственост.





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





