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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  20
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 25 май 2016 г.




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

ОТСЪСТВА	: Румен Георгиев


От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник отдел „БФ”, 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 ПМС за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2016 г., изготвен от Министерство на правосъдието, за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение проект на ПМС за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2016 г., изготвен от Министерство на правосъдието. 

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

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в състава на конкурсна комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на младши съдии в окръжните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Ловеч за 2016 г. с ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в състава на конкурсна комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на младши съдии в окръжните съдилища, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Ловеч с ...
 

3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

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. Кула за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5330.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

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. Лом за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5330.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за оборудване на помещение по ЗЗКИ.

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. Панагюрище за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със .... за оборудване на помещение по ЗЗКИ.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за авариен ремонт на олуци и помещения, пострадали от пороен дъжд.

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. Ямбол за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за авариен ремонт на олуци и помещения, пострадали от пороен дъжд.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.

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

7. 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.

Разни.

8. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Прокуратура на Република България на конфискувана гаранция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Прокуратура на Република България да възстанови с код 90 по набирателната си сметка парична гаранция в размер на .... по ДП № .... по описа на НСлС и пр.пр. № .. по описа на Специализирана прокуратура.


9. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България с приложено искане от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пазарджик за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районна прокуратура гр. Пазарджик да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районна прокуратура гр. Пазарджик, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


10. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Военен съд гр. Сливен относно заплащането на допълнително трудово възнаграждение на магистрат изпълняващ част от функциите на административния ръководител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


11. ОТНОСНО: Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” във връзка с получена покана за участие в 11-та Международна конференция на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на 13 и 14 юни 2016 г. в гр. Рим, Италия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в 11-та Международна конференция на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, за периода 12-15 юни 2016 г. в гр. Рим, Италия, следните лица:
- Димитър Узунов – представляващ ВСС;
- Михаил Кожарев – член на ВСС;
- Саша Николова – преводач от английски на български и обратно.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на ВСС.
 

12. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 19/18.05.2016 г. във връзка с молба от Мария Димитрова – съдия в Районен съд гр. Русе, за участие в шестмесечен стаж в Съда на Европейския съюз в Люксембург по Обменна програма 2016 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Мария Димитрова – съдия в Районен съд гр. Русе, за участие в шестмесечен стаж в Съда на Европейския съюз в Люксембург, за периода 31.08.2016 г. – 01.03.2017 г. по Обменна програма 2016 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение.
 2. Всички разходи за пътни, нощувки и дневни са за сметка на Европейската мрежа за съдебно обучение.
3. Разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


13. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 19/18.05.2016 г. във връзка с молба от Мария Дончева – съдия в Софийски районен съд, за участие в дванадесет месечен стаж в Европейския съд по правата на човека по Обменна програма 2016 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Мария Дончева – съдия в Софийски районен съд, за участие в дванадесет месечен стаж в Европейския съд по правата на човека, за периода 01.09.2016 г. – 31.08.2017 г. по Обменна програма 2016 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение, в гр. Страсбург, Франция.
 2. Всички разходи за пътни, нощувки и дневни са за сметка на Европейската мрежа за съдебно обучение.
3. Разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


14. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 19/18.05.2016 г. във връзка с молба от Стоян Мадин – съдия в Софийски районен съд, за участие в дванадесет месечен стаж в Европейския съд по правата на човека по Обменна програма 2016 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован Стоян Мадин – съдия в Софийски районен съд, за участие в дванадесет месечен стаж в Европейския съд по правата на човека, за периода 01.09.2016 г. – 31.08.2017 г. по Обменна програма 2016 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение, в гр. Страсбург, Франция.
 2. Всички разходи за пътни, нощувки и дневни са за сметка на Европейската мрежа за съдебно обучение.
3. Разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
                           

15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за ремонт на аварирал отоплителен котел.

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. Ямбол за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със .... за авариен ремонт на отоплителен котел.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


16. ОТНОСНО: Доклад от Димитър Тончев – Главен секретар на ВСС относно необходимите промени в структурата и числеността на администрацията на ВСС наложени от измененията на ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОДКРЕПЯ изцяло решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 20/20.05.2016 г., т. 5.


17. ОТНОСНО: Доклад от Аделина Кандова – главен експерт в дирекция „Международна дейност” относно провеждането на Национална конференция на Евроджъст – Маркетинг семинар на Евроджъст на 10.06.2016 г. в гр. София.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани девет от поканените съдии от страната (председатели на Апелативни съдилища и членове на НСММСНДРБ) от съответния административен ръководител, за участие в Националната конференция на Евроджъст, която ще се проведе в гр. София на 10.06.2016 г.
2. Разходите за пътни, дневни и нощувка да бъдат поети от съответния орган на съдебната власт, след което Висшият съдебен съвет ще извърши корекция по бюджетите на ОСВ, по предложение на административните ръководители.
3. Решението да бъде предоставено на дирекция „Международна дейност”, за уведомяване на участниците в Националната конференция на Евроджъст. 


18. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г., на основание Постановление на Министерския съвет № 124 от 18.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г. в размер на .... за обзавеждане, доставка на офис и друга техника и компютърно и телекомуникационно оборудване за сградата на бул. „Ген. М.Д.Скобелев” № 23.

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 № 124 от 18.05.2016 г., както следва:

I. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С: .....
в т.ч. по показател и подпоказател, както следва:
Капиталови разходи .....
В т.ч.:
по органи на съдебната власт
Прокуратура на Република България .....
Съдилища .....

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. 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 2016 г.

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със сумата от ....., на основание ПМС № 124 от 18.05.2016 г.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски районен съд за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със сумата от ....., на основание ПМС № 124 от 18.05.2016 г.


19. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото заседание на Пленума 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 02.06.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


1. Проект на ПМС за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2016 г., изготвен от Министерство на правосъдието

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”

2.1. Промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г., на основание Постановление на Министерския съвет № 124 от 18.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г. в размер на ..... за обзавеждане, доставка на офис и друга техника и компютърно и телекомуникационно оборудване за сградата на бул. „Ген. М.Д.Скобелев” № 23.

2.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в състава на конкурсна комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на младши съдии в окръжните съдилища.

2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за ремонт на аварирал отоплителен котел.

2.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за оборудване на помещение по ЗЗКИ.

2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за авариен ремонт на олуци и помещения, пострадали от пороен дъжд.

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

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





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






