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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  25
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 22 юни 2016 г.




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

ОТСЪСТВАЩИ: 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.
При обсъжданията по т. 43 присъства г-н Михаил Кожарев - председател на комисия „Управление на собствеността”.


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 № 149 от 20.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2016 г. за Прокуратурата на Република България за доставка на микробуси с повишена проходимост.

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 № 149 от 20.06.2016 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 .....
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 Република България за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със сумата от .....
3. На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


2. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България, с искане за корекция по бюджета за 2016 г. с цел възстановяване разходи на магистрати участвали в конкурсни комисии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Прокуратура на Република България за 2016 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи по командироването на участници в конкурсни комисии, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Прокуратура на Република България 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” с ..... съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсни комисии за младши съдии.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Видин за 2016 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсни комисии за младши съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Видин с ....


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на стерео усилвател и персонални UPS устройства.
Извлечение от протокол № 21/08.06.2016 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 за 2016 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които ..... за закупуване на 1 брой стерео усилвател и ..... за закупуване на 17 броя персонални UPS устройства. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри.
Извлечение от протокол № 21/08.06.2016 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 Окръжен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., с цел закупуване на 2 броя сървъри.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на електронна информационна система за делата.
Извлечение от протокол № 21/08.06.2016 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 за 2016 г. на Административен съд гр. Пазарджик по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на електронна информационна система за делата.
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 Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за доставка и монтаж на озвучителна техника и звукозаписна система.
Извлечение от протокол № 21/08.06.2016 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 за 2016 г. на Районен съд гр. Брезник по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на озвучителна техника и звукозаписна система.
Средствата 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 Районен съд гр. Бяла за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда за 2016 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Бяла по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист от 12.05.2016 г., издаден от Софийски районен съд.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Бяла по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна 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 Софийски районен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” със ..... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

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 Софийски окръжен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ......


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. батерии за UPS.
Извлечение от протокол № 21/08.06.2016 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. Несебър за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 10 бр. батерии за 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.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за закупуване на UPS устройства и UPS за сървър.
Извлечение от протокол № 22/15.06.2016 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 за 2016 г. на Районен съд гр. Никопол по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които .... за закупуване на 2 броя UPS устройства и ..... за закупуване на 1 брой UPS за сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на столове и климатик.
 
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 Районен съд гр. Нова Загора по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик и столове.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS устройства.
Извлечение от протокол № 21/08.06.2016 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 за 2016 г. на Районен съд гр. Панагюрище по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 2 броя UPS устройства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник 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 увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Перник 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”.
Мотиви: Средствата за изплащане на облекло на съдия, който е бил в платен отпуск за отглеждане на дете до две годишна възраст са планирани при разработване на бюджета на съда за 2016 г.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Попово с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени 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”.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на UPS-и. 
Извлечение от протокол № 22/15.06.2016 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 Районен съд гр. Попово 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”.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.

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. Тополовград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. 


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за закупуване на сървър нисък клас.
Извлечение от протокол № 22/15.06.2016 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 за 2016 г. на Районен съд гр. Харманли по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой сървър нисък клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за възстановяване на задължение за такса за битови отпадъци.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА съгласие за увеличение на бюджета на Административен съд гр. Силистра за 2016 г. с ....., с цел осигуряване на средства за възстановяване на платени такси за битови отпадъци, от Агенцията за държавна финансова инспекция.
Мотиви: Съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 5 от ЗМДТ за имоти, които са държавна или общинска собственост, данъчно задължени лица, са лицата, на които имота е предоставен за управление. В настоящия случай имота не е предоставен за управление на Административен съд гр. Силистра.

 
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за извършване на корекция по бюджета на съда за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Перник 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.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 8 броя УКЕП /Удостоверения за квалифициран електронен подпис/.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново разходите за закупуване на 8 броя УКЕП в размер на ....., да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат разходите за изплащане на облекло на новоназначен служител, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2016 г.
Мотиви: Планираните средства за облекло по бюджета на Районен съд гр. Карнобат за 2016 г. са в размер на ....., който е по-висок от изплатените до момента средства.
 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г .

25. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България 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 Прокуратурата на Република България за 2016 г. в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България 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:
НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с .....
УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с ......


26. 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” със ....., 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 § 53-00 „Придобиване на НДА” с ....., съгласно Приложение № 1.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към САС „Съдебно деловодство”.
Извлечение от протокол № 21/08.06.2016 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да се закупи модул „Съдебен призовкар” към САС „Съдебно деловодство” на Районен съд гр. Монтана по § 53-00 „Придобиване на НДА” в размер на ....., като разходите са за сметка на утвърдения бюджет на съда за 2016 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2016 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към САС „Съдебно деловодство”, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” със .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” със .....

Одитни доклади.

30. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1604 в Районен съд гр. Плевен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Плевен.
2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за изпълнение на една от препоръките, дадена по т. 1 от одитния доклад.
3. Одобрява изпълнението на останалите препоръки, съгласно предоставената писмена информация.

Разни.

31. ОТНОСНО: Предложение от Каролина Неделчева – член на Съдийската колегия на ВСС и ръководител на работната група за унифициране на оформлението на официалната кореспонденция на ОСВ за сключване на граждански договор с експерт от БАН за изготвяне на становище по проект на „Правила за идентичност на документите в съдилищата на Република България”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да сключи граждански договор с експерт от БАН за изготвяне на становище по проект на „Правила за идентичност на документите в съдилищата на Република България”.
 

32. ОТНОСНО: Проект на писмо до наемателите по сключени договори с Министерство на правосъдието, съгласно разпоредбите на § 82, ал. 1 от ПРЗ към ЗИДЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до наемателите по сключени договори с Министерство на правосъдието, съгласно разпоредбите на § 82, ал. 1 от ПРЗ към ЗИДЗСВ.


33. ОТНОСНО: Проект на одитен доклад № 0400107016 и одитно становище за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ВСС за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение проект на одитен доклад № 0400107016 и одитно становище за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ВСС за 2015 г.
ВСС няма да изразява писмено становище по проекта на одитния доклад и одитното становище, съгласно чл. 54, ал. 11 от Закона за сметната палата.


34. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Софийски районен съд 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 Софийски районен съд да възстанови с код 90 по набирателната си сметка парична гаранция по ГД № .... в размер на ......


35. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-1460/17.06.2016 г. от председателя на Районен съд гр. Ямбол във връзка с проведена процедура за избор на обслужваща банка на съда.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото на председателя на Районен съд гр. Ямбол, във връзка с проведена процедура за избор на обслужваща банка на съда.


36. ОТНОСНО: Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност относно създаване, оборудване и използване на специализирано помещение за щадящо изслушване на деца, свидетели и/или жертви на престъпление.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение споразумение за сътрудничество и съвместна дейност относно създаване, оборудване и използване на специализирано помещение за щадящо изслушване на деца, свидетели и/или жертви на престъпление.


37. ОТНОСНО: Информация от Министерство на правосъдието за изтичащ договор за наем на сградата на Съдебната палат в гр. Балчик.
Доклад от Диляна Янкова – ст. експерт-юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с ЕТ „Васил Григоров” гр. Балчик договор за наем на недвижим имот, представляващ целия трети етаж с полезна площ от 385,00 кв.м., 10 стаи от втория етаж с полезна площ от 72 кв.м. и част от сутерен, ведно с ползваните общи части с площ 397,81 кв.м. от масивна триетажна сграда, цялата със застроена площ от 587 кв.м. и по скица от 607 кв.м., с кадастрален № 02508.55.57.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, област Добрич, с административен адрес ул. „Стара планина” № 2 за нуждите на органите на съдебната власт, за срок от една година.


38. ОТНОСНО: Сключване на договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарти GSM /глобална система за мобилни комуникации/ и UMTS /универсална мобилна телекомуникационна система/.
Доклад от Диана Стоянова – гл. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „БТК” ЕАД за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарти GSM /глобална система за мобилни комуникации/ и UMTS /универсална мобилна телекомуникационна система/ за срок от 1 (една) година.


39. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 3/13.06.2016 г. от заседание на КПЕПК към Съдийската колегия на ВСС относно преписка вх. № 11-07-1241/20.05.2016 г., образувана по заявление от ...., съдия в Районен съд гр. Благоевград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

В комисия „Бюджет и финанси” не е постъпвала исканата информация, съгласно решение на КПЕПК към СК на ВСС по протокол № 3/13.06.2016 г.


40. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите до председателя на Районен съд гр. Пловдив относно върнати от НАП изпълнителни листове за присъдени разноски в полза на съда, на основание липсата на публичен характер на тези вземания.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия по правни въпроси писмото от Министерство на финансите до председателя на Районен съд гр. Пловдив относно върнати от НАП изпълнителни листове за присъдени разноски в полза на съда, на основание липсата на публичен характер на тези вземания.


41. ОТНОСНО: Възражение-искане от сем. .... от гр. Враца с вх. № 94-00-300/14.06.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение възражение-искане от сем. .... от гр. Враца с вх. № 94-00-300/14.06.2016 г.
Мотиви: Комисия „Бюджет и финанси” многократно се е произнасяла с решения по поставения въпрос от сем. ...и, поради което и предвид това, че не сочат нови факти и обстоятелства, счита че няма основания за промяна на взетите решения.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
                           

42. ОТНОСНО: Доклад от Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна”, АВСС относно разпореждане на Софийски градски съд по Гр.д. № ...

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на .... – държавна такса относно главното вземане по Гр.д. № .... на Софийски градски съд и ....  – 4% от акцесорното вземане. 
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2016 г.


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за ремонт на климатичната система.
На съвместно заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” на Висшия съдебен съвет се прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е :

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


45. ОТНОСНО: Доклад № ДПЗТЩ – 5/20.05.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Търговище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение доклад № ДПЗТЩ – 5/20.05.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Търговище.


46. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 23.06.2016 г.



Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 23.06.2016 г.

1. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за ремонт на климатичната система.
2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри.
3. Проект на одитен доклад № 0400107016 и одитно становище за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ВСС за 2015 г.
4. Информация от Министерство на правосъдието за изтичащ договор за наем на сградата на Съдебната палат в гр. Балчик.
5. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.


47. 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 след 23.06.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”
1.1. Промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г., на основание Постановление на Министерския съвет № 149 от 20.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2016 г. за Прокуратурата на Република България за доставка на микробуси с повишена проходимост.
1.2. Писмо от Прокуратура на Република България, с искане за корекция по бюджета за 2016 г. с цел възстановяване разходи на магистрати участвали в конкурсни комисии.
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 Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсни комисии за младши съдии.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на стерео усилвател и персонални UPS устройства.
1.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на електронна информационна система за делата.
1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за доставка и монтаж на озвучителна техника и звукозаписна система.
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда за 2016 г.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. батерии за UPS.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за закупуване на UPS устройства и UPS за сървър.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на столове и климатик.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS устройства.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на UPS-и. 
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за закупуване на сървър нисък клас.

- „Не дава съгласие”

1.20. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за възстановяване на задължение за такса за битови отпадъци.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за извършване на корекция по бюджета на съда за 2016 г.

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

2.1. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2016 г.
2.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към САС „Съдебно деловодство”.

4. Одитни доклади.

4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1604 в Районен съд гр. Плевен.

5. Разни.

5.1. Сключване на договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарти GSM /глобална система за мобилни комуникации/ и UMTS /универсална мобилна телекомуникационна система/.
5.2. Доклад № ДПЗТЩ – 5/20.05.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Търговище.
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