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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  4
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 3 февруари 2016 г.



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

ОТСЪСТВА	ЩИ: няма


От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, 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 2016 г.

1. ОТНОСНО: Писмо от Инспектората към ВСС с вх. № 11-12-008/12.01.2016 г., с искане за корекция на бюджета за 2016 г., с цел 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 Инспектората към ВСС за 2016 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 2016 г.


2. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на 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 бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на 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 2016 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за възстановяване на сума, представляваща застрахователно обезщетение след наводняване на сградата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със сумата ...., представляваща застрахователно обезщетение след наводняване на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за оборудване на помещение по ЗЗКИ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА вземането на решение по искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Велинград за 2016 г. с ..... за оборудване на помещение по ЗЗКИ.
Мотиви: Приетите съгласно писмо изх. № 91-00-070 от 14.05.2014 г. на Висшия съдебен съвет лимити са за максимални цени и не изключват събирането на оферти с цел намаляване на разходите.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Велинград да поднови искането си през 2016 г., като го допълни с необходимите приложения, 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.


5. ОТНОСНО: Писмо от Инспектората към ВСС с вх. № 11-12-034/26.01.2016 г., с искане за корекция на бюджета за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Инспектората към ВСС разхода за обезщетение по КТ в размер на ....., да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2016 г.

Разни.

7. ОТНОСНО: Преписка относно забавено изпълнение по договор № 45-06-056/04.12.2016 г. с „....” АД и доклад-становище на дирекция „Правна”, предоставени от Главния секретар на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да не се начислява неустойка за доставения след срока на доставка сървър за нуждите на счетоводната програма обслужваща Централно управление и 362 поделения.


9. ОТНОСНО: Писмо от ЗАД „....” с вх. № 97-00-011/25.01.2016 г. относно извършени двойни плащания.
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 Висш съдебен съвет да възстанови по сметка на ЗАД „....” сума в общ размер на ......, представляваща двоен превод на главница и лихви по ГД № .... и ГД № ..... по описа на СГС.


10. ОТНОСНО: Възстановяване по сметка на ТД на НАП гр. Варна сума, представляваща разход за извършен ремонт на обект по Търг № 39/11.12.2014 г.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Висшия съдебен съвет да възстанови по сметка на ТД на НАП гр. Варна сумата от ..... представляваща разход за извършен ремонт на обект по Търг № 39/11.12.2014 г. през времето, в което той е бил собственост на държавата.


11. ОТНОСНО: Доклад от Магдалена Лазарова – член на ВСС и ръководител проект относно изпълнението и верифицирането на разходите по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор № К13-15-1/04.12.2013 г. по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от Магдалена Лазарова – член на ВСС и ръководител проект относно изпълнението и верифицирането на разходите по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор № К13-15-1/04.12.2013 г. по ОПАК.


12. ОТНОСНО: Отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периодите 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП, изпратен от Прокуратура на Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОДОБРЯВА Отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периодите 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП.


13. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен съд гр. Бургас във връзка с Решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. за дължимото плащане на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставените въпроси са от компетентност на административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас.


14. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 5/26.01.2016 г. от заседание на КПКИТС във връзка с писмо от председателя на Окръжен съд гр. Варна относно минималните стандарти за оборудване на пресофис и необходими информационни масиви в съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА преписката на КПКИТС за изразяване на становище относно необходимостта и стойността за изпълнение на минималните стандарти за оборудване на пресофис.


15. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд гр. Благоевград във връзка с решение на ВСС по протокол № 46/21.11.2013 г., т. 36.1.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е уреден с решение на ВСС по протокол № 46/21.11.2013 г., т. 36. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

16. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г. с цел осигуряване на средства за комплексна съдебно-счетоводна експертиза по § 10-00 „Издръжка” с .....
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


17. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-145/29.01.2016 г. от Районен съд гр. Ботевград с искане за изменение на покривната конструкция от съображения за сигурност през зимата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмо вх. № 11-07-145/29.01.2016 г. от Районен съд гр. Ботевград с искане за изменение на покривната конструкция от съображения за сигурност през зимата.
2. ИЗРАЗЯВА становище, че препроектирането, реконструкцията и съпътстващи разрешения от автора на проекта и инстанциите са в прерогативите на Министерство на правосъдието.


20. ОТНОСНО: Предложение от председателите на Апелативен съд гр. Бургас и Окръжен съд гр. Ямбол относно увеличаване щата на Апелативен съд гр. Бургас и планиране на обявяване на конкурс за заемане на свободна длъжност съдия в Окръжен съд гр. Ямбол.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение предложението от председателите на Апелативен съд гр. Бургас и Окръжен съд гр. Ямбол.


21. ОТНОСНО: Заявление от .... за възстановяване на конфискувани парични средства по НОХД № .... по описа на Специализиран наказателен съд.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Висш съдебен съвет да възстанови на .... сумата от ....., представляваща конфискувани парични средства по НОХД № .... по описа на Специализиран наказателен съд. 


22. ОТНОСНО: Писмо от доставчика на дизелово гориво „.....” ООД с искане за подписване на допълнително споразумение към договора за доставка на дизелово гориво, касаещо източника на информация за движението на цените на горивата, във връзка с промяната на размера на акциза на горивата за отопление и влезли в сила изменения в Закона за акцизите и данъчните складове от 01.01.2016 г.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде сключено допълнително споразумение към борсов договор № 2032/09.09.2015 г. за доставка на дизелово гориво за отопление на сградите на органите на съдебната система, за отоплителен сезон 2015/2016 г., в съответствие със Закона за акцизите и данъчните складове, като за базова цена при ценообразуване да се използва цената публикувана на интернет сайт www.lukoil.bg за този продукт, считано от 01.01.2016 г. 
2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Правна” в АВСС да изготви проект на допълнително споразумение, съгласно т.1.
 Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА да бъде сключено допълнително споразумение към борсов договор № 2032/09.09.2015 г.  за доставка на дизелово гориво за отопление на сградите на органите на съдебната система, за отоплителен сезон 2015/2016 г., в съответствие със Закона за акцизите и данъчните складове, като за базова цена при ценообразуване да се използва цената публикувана на интернет сайт www.lukoil.bg за този продукт, считано от 01.01.2016 г. 
2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише допълнително споразумение с „....” АД към борсов договор № 2032/09.09.2015 г. за доставка на дизелово гориво за отопление на сградите на органите на съдебната система, за отоплителен сезон 2015/2016 г., считано от 01.01.2016 г.

                                                                                                                                                                                                
23. 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 04.02.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

- „Дава съгласие”
1.1. Корекция на бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г.
1.2. Писмо от Инспектората към ВСС с вх. № 11-12-008/12.01.2016 г., с искане за корекция на бюджета за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.3. Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за възстановяване на сума, представляваща застрахователно обезщетение след наводняване на сградата.
- „Отлага”
1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за оборудване на помещение по ЗЗКИ.
2. Разни
2.2. Отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периодите 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП, изпратен от Прокуратура на Република България.
2.3. Писмо от доставчика на дизелово гориво „....” ООД с искане за подписване на допълнително споразумение към договора за доставка на дизелово гориво, касаещо източника на информация за движението на цените на горивата, във връзка с промяната на размера на акциза на горивата за отопление и влезли в сила изменения в Закона за акцизите и данъчните складове от 01.01.2016 г.




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






