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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  26
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 29 юни 2016 г.




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

ОТСЪСТВА: Димитър Узунов


От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник отдел „БФ” и Гинка Георгиева – ръководител сектор „ССС”.


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

1. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” във Върховна касационна прокуратура.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” във Върховна касационна прокуратура да се изплатят съгласно приложената поименна справка, от Прокуратурата на Република България.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с .....


2. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” във Върховна административна  прокуратура.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” във Върховна административна прокуратура да се изплатят съгласно приложената поименна справка, от Прокуратурата на Република България.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със .....


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за обособяване на нови помещения, ремонт и преграждане на съществуващи и обзавеждане на работни места.
Извлечение от протокол № 3/22.06.2016 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със .... за преграждане и разширение на помещения във фоайетата, преграждане на големи помещения с цел осигуряване на нови работни места и обзавеждане на същите.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в състава на изпитните комисии за младши съдии.

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. Добрич за 2016 г. с ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в състава на изпитните комисии за младши съдии в края на обучението им в Националния институт на правосъдието, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Добрич с ...
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за преграждане на помещение за обособяване на два кабинета и доставка и монтаж на два климатика.
Извлечение от протокол № 3/22.06.2016 г. от заседание на КУС.

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 Административен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за преграждане на помещение за обособяване на два кабинета за съдии с по две работни места.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на два климатика.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 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 ....


7. 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 преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.

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. Лом по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на климатик за сървърно помещение.
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. Луковит за осигуряване на средства за ремонт и обзавеждане на кабинет за новоназначен съдия, обособяване и обзавеждане на регистратура.
Извлечение от протокол № 3/22.06.2016 г. от заседание на КУС.

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. Луковит за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за ремонт и обзавеждане на кабинет за новоназначен съдия, както и за обособяване и обзавеждане на регистратура.
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 Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за пускане в експлоатация на Централна климатична система и корекция наклон на покрив.
Извлечение от протокол № 3/22.06.2016 г. от заседание на КУС.

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. Павликени за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за пускане на климатична инсталация в експлоатация и корекция наклон на покрив.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

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 командирован съдия.
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. Самоков 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. Чепеларе за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина нисък клас.
Извлечение от протокол № 3/22.06.2016 г. от заседание на КУС.

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. Чепеларе за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за подмяна на копирна машина нисък клас (мултифункционално устройство).
Средствата 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. Каварна за осигуряване на средства за изплащане на суми по сключен договор с Дирекция „Бюро по труда” – Каварна по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” на МТСП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Каварна разходите за изплащане на суми по сключен договор с Дирекция „Бюро по труда”-Каварна да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2016 г.
2. ПРЕДЛАГА на административния ръководител на Районен съд гр. Каварна да поднови искането си, след анализ на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.
Мотиви: При разработване на бюджета на съда за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” са предвидени средства за изплащане на разходи по национална програма „ЗОХТУ” на МТСП за девет месеца.

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

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на 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 § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

18. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Лом.

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 Районен съд гр. Лом.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Лом за изпълнение на препоръките и изпълнението на препоръките по т. 1, т. 3, т. 4.2 и 4.3 от плана за действие, съгласно представената писмена информация.

Разни.

19. ОТНОСНО: Писмо от Главния секретар на ВСС относно актуализиране на интернет сайта на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” ще изрази становище относно актуализиране на интернет сайта на ВСС след приемане на втория пакет от промени на ЗИД на ЗСВ.


20. ОТНОСНО: Одобряване на разходи за провеждането на тържествена церемония за връчване на решенията за назначаване на кандидатите за младши съдии и младши прокурори по реда на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ – випуск 2015/2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер до .... за провеждането на тържествена церемония по връчване на решенията за назначаване на кандидатите за младши съдии и младши прокурори по реда на чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ – випуск 2015/2016 г.


21. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Районен съд гр. Благоевград, с искане за корекция на бюджета за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на допълнително трудово възнаграждение на съдия ....за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА решението си по протокол № 21/01.06.2016 г., т. 28.
Поставеният въпрос е от компетентност на административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
                           
23. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника за новоназначени магистрати и съдебни служители.
Извлечение от протокол № 23/22.06.2016 г. от заседание на КПКИТС.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. София за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., от които .... за закупуване на 1 бр. скенер за мрежово използване и .... за закупуване на 2 бр. документални скенери.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. София за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които .... за закупуването на 34 бр. компютри, .... за закупуването на 19 бр. монитори, .... за закупуването на 5 бр. многофункционални устройства и .... за закупуването на 1 бр. скенер.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


24. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-161/28.06.2016 г. относно счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси” да изготви проект на отговор до Министерство на правосъдието с точни разчети за сумите.
2. Да се изиска информация от Комисия „Управление на собствеността” за предстоящите ремонти, които са планирани и предстои да бъдат извършени в рамките на годината и съответните суми, извън посочените договори, по които предстои разплащане.


25. 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 07.07.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”

1.1. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” във Върховна касационна прокуратура.

1.2. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор” във Върховна административна  прокуратура.

1.3. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за обособяване на нови помещения, ремонт и преграждане на съществуващи и обзавеждане на работни места.

1.4. Искане от и.ф. председател на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника за новоназначени магистрати и съдебни служители.

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в състава на изпитните комисии за младши съдии.

1.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за преграждане на помещение за обособяване на два кабинета и доставка и монтаж на два климатика.

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

1.8. 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.

1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за ремонт и обзавеждане на кабинет за новоназначен съдия, обособяване и обзавеждане на регистратура.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за пускане в експлоатация на Централна климатична система и корекция наклон на покрив.

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина нисък клас.

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

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

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 в Районен съд гр. Лом.





ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           								РУМЕН БОЕВ





