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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  13
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 6 април 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.


1. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА Проекта на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г. за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура за сградата на бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, с приложена финансова обосновка.
Същият да бъде изпратен на Министъра на правосъдието.
 
Корекции на бюджета на органите 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. Горна Оряховица 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:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на копирна машина.
Мотиви: Натовареността на съда е под средната за страната. Настоящата мултифункционална машина е достатъчно мощна и нова и покрива нуждите на съда от такава техника.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Дулово по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на .... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на магистрат.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Дулово разходите за изплащане на СБКО на новоназначения магистрат да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора 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. Нова Загора за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5325, съгласно контролна оферта. Същата да бъде изпратена на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мултифункционално устройство.
Извлечение от протокол № 13/29.03.2016 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 2016 г. на Районен съд гр. Пещера по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 1 брой мултифункционално устройство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за закупуване на сървър и UPS за сървър.
Извлечение от протокол № 13/29.03.2016 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. Пирдоп за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., от които .... за закупуване на 1 бр. сървър и ..... за закупуване на 1 бр. UPS за сървър.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за текущ ремонт на деловодство и санитарни помещения, както и обзавеждане на съдебно деловодство.

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. Попово за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за текущ ремонт на деловодство и санитарни помещения.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Попово за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за обзавеждане на съдебно деловодство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


9. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Дулово с вх. № 11-07-816/01.04.2016 г. с искане за корекция на бюджета за 2016 г.

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. Дулово за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с .....
Корекция по параграфа ще бъде извършена служебно при възникване на реален недостиг в края на финансовата година.
Корекция по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” по бюджета на Районен съд гр. Дулово за 2016 г. ще бъде извършена служебно в края на финансовата година.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на информационна система – дисплей и сървър за управлението му.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искане от Окръжен съд гр. Търговище с вх. № 11-06-497/29.03.2016 г. за отпускане на средства за доставка и монтаж на информационна система – дисплей и сървър за управлението му, на стойност ..... на КПКИТС, по компетентност.
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на звукозаписна техника за зала.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмо от Районен съд гр. Разград с вх. № 11-07-815/01.04.2016 г. с искане за отпускане на средства за доставка и монтаж на звукозаписна техника за зала, на стойност ..... на КПКИТС, по компетентност.
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт „Служебни защити” и модул „Съдебен призовкар”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Районен съд гр. Свиленград с вх. № 11-07-821/01.04.2016 г., с искане за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт „Служебни защити” и модул „Съдебен призовкар”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на новоназначен служител и магистрати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен разходите за изплащане на работно облекло на новоназначен служител и магистрати, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Тетевен между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г .

14. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с ....., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ....., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

15. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръката в Районен съд гр. Ямбол по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 4/27.01.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява действията за изпълнението на препоръката по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 4/27.01.2016 г., съгласно представената информация от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Ямбол.
2. След изтичане на срока на изпълнение на заповед № 104/09.03.2016 г., административният ръководител на Районен съд гр. Ямбол да докладва за окончателно изпълнение на препоръката.

Разни.

18. ОТНОСНО: Справка във връзка с решение по протокол № 3/27.01.2016 г. на Комисия „Бюджет и финанси”, с искане на информация от органите на съдебната власт за месечния размер на разходите в полза на магистрати и съдебни служители необходими за пътуването им от местоживеенето до местоработата, когато се намират в различни населени места.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изиска повторно информацията от органите на съдебната власт, които не са изпратили такава, в срок до 18.04.2016 г.


19. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 14/30.03.2016 г. относно определяне на участници в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе на 26 април 2016 г. в гр. Амстердам, Холандия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за периода 25 – 27 април 2016 г. в гр. Амстердам, Холандия:
- Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – граждански дела;
- Валентина Бошнякова – съдия в Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – търговски дела;
- Рената Хальова – съдия в Окръжен съд гр. Враца и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България.
2. Пътните разходи и разходите за една нощувка са за сметка на организаторите на срещата.
3. Разходите за нощувка по фактически размер на всички командировани лица, дневни пари, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет.


20. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 14/30.03.2016 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно решения на постоянни комисии на ВСС във връзка с предоставяне на информация за напредъка на България по МСО за периода 1 януари – 31 март 2016 г. и определяне на участници в срещата с експерти на ЕК, която ще се проведе 20-22 април 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 14/30.03.2016 г., т. 2.


21. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Видин с вх. № 11-06-516/01.04.2016 г. относно възлагане на обществена поръчка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Окръжен съд гр. Видин с вх. № 11-06-516/01.04.2016 г. относно възлагане на обществена поръчка.
 

22. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-06-265/28.03.2016 г. от Окръжен съд гр. Ямбол до Министерство на правосъдието с искане за проектиране и реконструкция на отоплителна инсталация (или ремонт на отоплителен котел), с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 11-06-265/28.03.2016 г. от Окръжен съд гр. Ямбол до Министерство на правосъдието с искане за проектиране и реконструкция на отоплителна инсталация (или ремонт на отоплителен котел), с копие до Висшия съдебен съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
                                      
25. ОТНОСНО: Проект на писмо до Националната агенция по приходите относно реквизитите, които трябва да съдържат електронните справки за събраните и преведени суми от принудително събиране.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до Националната агенция по приходите относно реквизитите, които трябва да съдържат електронните справки за събраните и преведени суми от принудително събиране.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Върховен административен съд за осигуряване на средства за неотложен ремонт на УБ „Лозенец” преди започване на активния сезон.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Върховен административен съд за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .....
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за довършване на ремонт на сградата, започнат през 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Царево за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за довършване на ремонт на сградата, започнат през 2015 г.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
 

28. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието до кмета на община Провадия относно предложение за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.”, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието до кмета на община Провадия относно предложение за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.”, с копие до Висшия съдебен съвет.
 

29. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 07.04.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 07.04.2016 г.

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


30. 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 07.04.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”

1.1. Искане от административния ръководител на Върховен административен съд за осигуряване на средства за неотложен ремонт на УБ „Лозенец” преди започване на активния сезон.

1.2. 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.

1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на магистрат.

1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мултифункционално устройство.

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за закупуване на сървър и UPS за сървър.

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за текущ ремонт на деловодство и санитарни помещения, както и обзавеждане на съдебно деловодство.

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за довършване на ремонт на сградата, започнат през 2015 г.

- „Не дава съгласие”

1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

1.10. Писмо от председателя на Районен съд гр. Дулово с вх. № 11-07-816/01.04.2016 г. с искане за корекция на бюджета за 2016 г.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.

2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

3. Одитни доклади.

3.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръката в Районен съд гр. Ямбол по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 4/27.01.2016 г.


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





