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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  15
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 19 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.


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

1. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г., на основание Постановление на Министерския съвет № 88 от 15.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2016 г. в размер на ..... за извършване на разплащания по възложена комплексна съдебно-счетоводна експертиза от Прокуратурата на Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ИЗВЪРШВА промени по бюджета на съдебната власт за 2016 г. в изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 88 от 15.04.2016 г., както следва:
I. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С: ......
в т.ч. по показател и подпоказател, както следва:
Текущи разходи ......
Издръжка и други текущи разходи ......
II. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С .....
в т.ч. по показател и подпоказател, 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 2016 г. С ......
IV. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2016 г. С .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на РБ за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със сумата от ......


2. ОТНОСНО: Писмо от Инспектората към ВСС с вх. № 11-12-101/12.04.2016 г., с искане за корекция на бюджета за 2016 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на работно облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на компенсирана промяна по бюджетите на Върховен касационен съд и Инспектората към ВСС за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на освободени от длъжност „съдия” във ВКС и встъпили в длъжност „инспектор” в Инспектората към ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Върховен касационен съд с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Инспектората към ВСС с ......


3. 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 Пленума 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” със ...... 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.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за подмяна на мълниезащитна инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... (без 10% непредвидени разходи) за подмяна на мълниезащитна инсталация.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 
Мотиви: При добавяне на 10% непредвидени разходи офертата на избраната фирма не е най-ниска.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” на Окръжен съд гр. Русе с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г., по § 10-00 „Издръжка”.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за авариен ремонт на парна инсталация, подмяна врати на санитарни помещения, обзавеждане на деловодства, доставка и монтаж на ламинирана настилка в кабинет и деловодства, боядисване на кабинет и боядисване и оборудване на деловодства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Силистра за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за авариен ремонт на парна инсталация (.....), подмяна врати на санитарни помещения (.... с коригирана позиция 3), обзавеждане на кабинет и деловодства (.....), доставка и монтаж на ламинирана настилка в кабинет и деловодства (.....) и боядисване и кърпежи (5 м2) на кабинет и деловодства и закупуване на метални стелажи (.... – позиции 3 и 5 и коригирана позиция 4).
Корекциите на сумите са направени въз основа на средните цени за страната.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт „Служебни защити” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Сливен по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... за внедряване на софтуерен продукт „Служебни защити” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на потребителски модул към ПП „Аладин”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Варна по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... за закупуване на потребителски модул към ПП „Аладин”.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на две работни места за новоназначени съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Велико Търново за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за обзавеждане (....) и оборудване с UPS (....) на две работни места за новоназначени съдии.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя UPS-и.
Извлечение от протокол № 15/12.04.2016 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 3 броя UPS.
 Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за заседателна зала.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Монтана за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на климатик за заседателна зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за ремонт на помещения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Монтана за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... (с коригирана цена на позиция 1) за ремонт на помещения.
Корекциите на сумите са направени въз основа на средните цени за страната.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София-град за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на дължима сума за извършен ремонт на общи части на отводнителната инсталация на сградата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Стара Загора за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за възстановяване на ТП на НОИ гр. Стара Загора на процент от заплатена от тях сума за ремонт на общи части на отводнителната инсталация на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS-и.
Извлечение от протокол № 15/12.04.2016 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 2 броя UPS.
 Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за авариен ремонт на система за видеонаблюдение.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ботевград за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за авариен ремонт на система за видеонаблюдение (подмяна на 3 бр. камери за видеонаблюдение и ремонт на компютърна конфигурация).
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на сървър и UPS за сървър.
Извлечение от протокол № 15/12.04.2016 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел закупуване на 1 бр. сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел закупуване на 1 бр. UPS за сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционално устройство.
Извлечение от протокол № 15/12.04.2016 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Елхово за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 1 бр. мултифункционално устройство.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за ремонт и подмяна на мебели на председателски кабинет, закупуване на офис столове за съдии и служители и закупуване на 10 бр. шредери.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Кюстендил за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 4 бр. офис столове за съдии (.....), 17 бр. за съдебни служители (....) съгласно приетите лимити и 1 бр. шредер (.....).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. ВРЪЩА искането в частта му за ремонт и подмяна на мебели на председателски кабинет, поради липса на 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.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума от Прокуратурата на Република България по изпълнителен лист, издаден от Окръжен съд гр. Монтана.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Мездра по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума от Прокуратурата на Република България по изпълнителен лист, издаден от Окръжен съд гр. Монтана.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Поморие за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на климатик.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


23. ОТНОСНО: Утвърждаване на лимити за доставка и монтаж на озвучителна и звукозаписна техника.
Извлечение от протокол № 15/12.04.2016 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА пределни цени за доставка и монтаж на озвучителна и звукозаписна техника до ......


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на звукозаписна техника за зала.
Извлечение от протокол № 15/12.04.2016 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Разград по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на звукозаписна техника за зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 



25. 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”.
Извлечение от протокол № 15/12.04.2016 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Свиленград за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” със ..... с цел осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт „Служебни защити” (.....) и модул „Съдебен призовкар” (......).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас разхода за изплащане на работно облекло на съдебен служител, 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 Административен съд гр. Бургас 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.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на 13 броя персонални скенери.

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. Кюстендил с вх. № 11-07-906/13.04.2016 г., с искане за осигуряване на средства за закупуване на 13 броя персонални скенери.
 

28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Силистра за увеличаване на бюджета за 2016 г. с ..... за закупуване на 15 броя компютри, 15 броя монитори, 1 брой сървър от среден клас и 1 брой UPS за сървър, по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.

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

29. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2016 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2016 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ......


30. 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 Пленума 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.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., съгласно Приложение № 1.

Разни.

31. 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”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
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 01.10.2015 г. – 31.12.2015 г.
2. Препраща на отдел „Европейски и международни програми и проекти” 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 01.10.2015 г. – 31.12.2015 г.


32. 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 РБългария, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за I-во тримесечие на 2016 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява направените разходи за командировки на Членовете на Висшия съдебен съвет за I-во тримесечие на 2016 г. 
2. Одобрява направените разходи за командировки на Главния прокурор на Република България за I-во тримесечие на 2016 г.
3. Одобрява направените разходи за командировки на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за I-во тримесечие на 2016 г.
4. Приема за сведение информацията на Председателя на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на директора на Националния институт на правосъдието от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за I-во тримесечие на 2016 г.


33. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Районен съд гр. Бургас на конфискувана парична гаранция.
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 Районен съд гр. Бургас да възстанови с код 90 по набирателната си сметка парична гаранция по ГД № 2663/2015 г. в размер на ......


34. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Русе за смяна на обслужващата банка „.....” ЕАД, считано от 01.06.2016 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 :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Русе да се обслужват от „.....” АД, считано от 01.06.2016 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Русе. 


35. ОТНОСНО: Справка във връзка с решение по протокол № 13/06.04.2016 г. и 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 :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение Справката 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.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
                           

38. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г., в т.ч. за учебни и почивни бази.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с .....
1.3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ......
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България, в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България за 2016 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ......
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ......


39. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Русе за смяна на обслужващата банка „....” ЕАД, считано от 01.05.2016 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 :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, по изключение, банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Окръжен съд гр. Русе да се обслужват от „.....” АД, считано от 01.05.2016 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Окръжен съд гр. Русе. 


40. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно извършване на плащане по договор № 45-06-063/27.11.2014 г. с „....” ЕООД с предмет „Дейности за информация и публичност” и плащане по договор № 45-06-045/10.10.2013 г. с „....” ЕООД с предмет: извършване на независим финансов одит на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ..... с ДДС по договор № 45-06-045/10.10.2013 г. с „.....” ЕООД, след предоставяне на доклад и фактура.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер до ..... с ДДС по договор № 45-06-063/27.11.2014 г. с „.....” ЕООД, след предоставяне на фактура и приемо-предавателен протокол.
Разходите са за сметка на бюджета на съдебната власт до верифицирането им от Програмния оператор на проекта.


41. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно Финалния отчет (за напредъка и финансов) по чл. 4.3 от Партньорското споразумение между Висшия съдебен съвет на Република България и Съвета на Европа. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ сумата в размер на .... /...../, платена на Съвета на Европа, по Партньорско споразумение между Висшия съдебен съвет на Република България и Съвета на Европа, да бъде изписана като разход за други външни услуги.


42. 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 Окръжен съд гр. Ловеч.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Окръжен съд гр. Ловеч.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Ловеч за изпълнение на препоръките и изпълнението на препоръките по т. 3, т. 6 и т. 7 от плана за действие, съгласно представената писмена информация.


43. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Раднево по одобрения план за действие с решение на ВСС по т. 68 от протокол № 5/28.01.2016 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на препоръките по т. 1.1, т. 2.1. и т. 4 от одобрения с решение на ВСС по т. 68 от протокол № 5/28.01.2016 г. план за действие, съгласно представената информация от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Раднево.


44. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 16/13.04.2016 г., т. 9 относно командироване на членове на ВСС за участие в Общото събрание на ЕМСС в гр. Варшава, 1-3 юни 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. КОМАНДИРОВА за участие в Общото събрание на ЕМСС за 2016 г., за периода 31 май – 4 юни 2016 г. в гр. Варшава, Република Полша, следните лица:
- Даниела Костова – член на ВСС;
- Румен Боев – член на ВСС;
- Калин Калпакчиев – член на ВСС;
- Румен Георгиев – член на ВСС;
- Саша Николова – преводач от английски на български и обратно;
- Наталия Андреева - преводач от английски на български и обратно.
2. Пътните разходи, разходите за 4 нощувки, разходите за дневни пари за 5 дни, разходите за медицински застраховки на командированите лица, както и за хонорар на преводачите са за сметка на Висшия съдебен съвет.
3. Предлага на Пленума на ВСС да определи двама от четиримата посочени по-горе представители за участие в закритата сесия на 1-ви юни 2016 г.
Забележка: ЕМСС възстановява разходите за пътуване и настаняване на един от представителите на страна членка.


45. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 16/13.04.2016 г., т. 8 във връзка с писмо от Джефри Вос – президент на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) относно среща на Изпълнителния борд на ЕМСС, която ще се проведе на 9 май 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. КОМАНДИРОВА Соня Найденова – член на ВСС и член на Изпълнителния борд на ЕМСС за участие в срещата на Изпълнителния борд на ЕМСС, за периода 8-10 май 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи, разходите за 2 нощувки, разходите за дневни пари за 3 дни и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка: Съгласно Правилата за възстановяване на разходите за 2016 г., при участие в срещи на Изпълнителния борд максималната сума за възстановяване е .... (средно) за нощувка (максимум за 1 нощувка) на институция. Възстановяването на пътните разходи е в размер до ..... максимум.
 

46. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 16/13.04.2016 г., т. 6 относно информация от Генерална дирекция „Правосъдие” на ЕК за получаването на информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ВЪЗЛАГА НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ВСС да командирова Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС и лице за контакт с Европейската комисия за развитието на „Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието” за участие в среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, за периода 22-24 май 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи са за сметка на Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за две нощувки, разходите за дневни пари за три дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на централа (управляващ модул) на пожароизвестителна система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със ..... за доставка и монтаж на централа (управляващ модул) на пожароизвестителна система.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 


48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 30 годишнината от създаването на съда.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Несебър по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 30 годишнината от създаването на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”. 


49. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерски съвет за осигуряване на допълнителни финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА проект на Постановление на Министерския съвет за осигуряване на допълнителни финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2016 г. в размер на ....., в т.ч. ..... за нуждите на Софийски районен съд и ..... за нуждите на Софийска районна прокуратура.


50. ОТНОСНО: Решение на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” по протокол № 16/11.04.2016 г. във връзка с писмо от Комисията по професионална етика при Апелативна прокуратура – София относно начина, по който следва да бъде администрирано отсъствието на магистратите от работното им място, когато се провежда задължително изслушване, съгласно чл. 17 от Правилата за формирането, организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

За следваща комисия да се подготви проект на решение за командироване на магистрати призовани за изслушване, съгл. чл. 17 от Правилата за формирането, организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт.


51. ОТНОСНО: Жалба с вх. № 94-00-372/15.04.2016 г. от адвокат при АК Монтана - .............

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА жалбата от адв. ............ на председателя на Окръжен съд гр. Плевен, за становище с приложени към него документи.


52. 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 Пленума на Висшия съдебен съвет на 27.04.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Проект на Постановление на Министерски съвет за осигуряване на допълнителни финансови средства по бюджета на съдебната власт за 2016 г.

2. Промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г., на основание Постановление на Министерския съвет № 88 от 15.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2016 г. в размер на ..... за извършване на разплащания по възложена комплексна съдебно-счетоводна експертиза от Прокуратурата на Република България.

3. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”

3.1. Писмо от Инспектората към ВСС с вх. № 11-12-101/12.04.2016 г., с искане за корекция на бюджета за 2016 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на работно облекло.

3.2. 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.

3.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за подмяна на мълниезащитна инсталация.

3.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

3.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за авариен ремонт на парна инсталация, подмяна врати на санитарни помещения, обзавеждане на деловодства, доставка и монтаж на ламинирана настилка в кабинет и деловодства, боядисване на кабинет и боядисване и оборудване на деловодства.

3.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт „Служебни защити” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.

3.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на централа (управляващ модул) на пожароизвестителна система.

3.8. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на потребителски модул към ПП „Аладин”.

3.9. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на две работни места за новоназначени съдии.

3.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя UPS-и.

3.11. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за заседателна зала.

3.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за ремонт на помещения.

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

3.14. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на дължима сума за извършен ремонт на общи части на отводнителната инсталация на сградата.

3.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS-и.

3.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за авариен ремонт на система за видеонаблюдение.

3.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на сървър и UPS за сървър.

3.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционално устройство.

3.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за ремонт и подмяна на мебели на председателски кабинет, закупуване на офис столове за съдии и служители и закупуване на 10 бр. шредери.

3.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума от Прокуратурата на Република България по изпълнителен лист, издаден от Окръжен съд гр. Монтана.

3.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 30 годишнината от създаването на съда.

3.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.

3.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик.

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

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

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

4.1. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г., в т.ч. за учебни и почивни бази.

4.2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2016 г.

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

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 Окръжен съд гр. Ловеч.

5.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Раднево по одобрения план за действие с решение на ВСС по т. 68 от протокол № 5/28.01.2016 г.

6. Разни.

6.1. Утвърждаване на лимити за доставка и монтаж на озвучителна и звукозаписна техника.
6.2. 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”.
6.3. 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 РБългария, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за I-во тримесечие на 2016 г. 
6.4. Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно Финалния отчет (за напредъка и финансов) по чл. 4.3 от Партньорското споразумение между Висшия съдебен съвет на Република България и Съвета на Европа. 
6.5. Справка 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.
6.6. Проект на решение за командироване на членове на ВСС за участие в Общото събрание на ЕМСС, което ще се проведе в гр. Варшава, Република Полша, в периода 1-3 юни 2016 г.
6.7. Проект на решение за командироване на Соня Найденова – член на ВСС и член на Изпълнителния борд на ЕМСС, за участие в среща на Изпълнителния борд на ЕМСС, която ще се проведе на 9 май 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия.
6.8. Проект на решение за командироване на Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС, за участие в среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе в периода 22-24 май 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия.



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




