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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  8
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 18 февруари 2015 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – за председател
Каролина Неделчева
Камен Иванов
Румен Георгиев 

ОТСЪСТВА: Михаил Кожарев

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 точка 44 присъстваха: Соня Найденова, Мария Кузманова - членове на комисия „Международна дейност”, Димитър Тончев – главен секретар на ВСС, Христина Тодорова - директор на дирекция „Международна дейност”, Страхил Недков – мл. експерт – европейски въпроси, Божидар Илиев – ст. експерт – европейски и международни програми и проекти.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

1. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за преместване в длъжност „съдия” в Районен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение по т. 50 от протокол № 5/05.02.2015 г. на ВСС, за изплащане на възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявения конкурс за преместване в длъжност „съдия” в Районен съд,
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен специализиран наказателен съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
5. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” за 2015 г. с .....


2. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Районните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение по т. 49.1 от протокол № 5/05.02.2015 г. на ВСС, за изплащане на възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Районните съдилища,
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Кърджали за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
4. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” за 2015 г. с .....


3. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявени конкурси:
- за преместване в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура.
- за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Окръжните прокуратури.
- за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение по т. 49 от протокол № 5/05.02.2015 г. на ВСС, за изплащане на възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявени конкурси:
- за преместване в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура.
- за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Окръжните прокуратури.
- за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районните прокуратури.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 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 по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” за 2015 г. с .....


4. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-09-011/30.01.2015 г. от Прокуратура на РБългария Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Видин, с искане за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в работна среща за обсъждане на организационните въпроси относно провеждането на писмен изпит по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за „следовател”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА извършването на корекция по бюджета на ВСС и Прокуратура на Република България за 2015 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Прокуратура на Република България с ....., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Видин за командироване на магистрат, за участие в работна среща за обсъждане на организационните въпроси относно провеждането на писмен изпит по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за „следовател”.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации, 2 бр. принтери и 2 бр. UPS.
Извлечение от протокол № 4/27.01.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които .... – за закупуване на 2 бр. принтери и ..... – за закупуване на 2 бр. UPS.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за доставка на дизелово гориво.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на Окръжен съд гр. Габрово да даде заявка на ДМВ ЕООД в размер на 7 000 литра с цел осигуряване на средства за дизелово гориво за отопление до края на отоплителен сезон 2014-2015 г.
2. Доставчикът да бъде уведомен за настоящото решение.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Омекс 2000 Хонорари”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Кърджали по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ....., с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Омекс 2000 Хонорари”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Омекс 2000 Хонорари”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Кърджали по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Омекс 2000 Хонорари”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


9. ОТНОСНО: Искания за корекция на бюджетите на органи на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2015 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 2015 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с .... за изплащане на разход за осъществен инвеститорски контрол по време на строително -монтажни работи – изграждането на подиуми и свързаните с това мерки за укрепване на подовете в съдебните зали на сградата на СРС на бул. „Цар Борис III” № 54.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации, 2 бр. принтери и 5 бр. UPS.
Извлечение от протокол № 5/03.02.2015 г. от заседание на КПКИТС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които ..... – за закупуване на 2 бр. принтери и ..... – за закупуване на 5 бр. UPS.
Средствата в размер на ....... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър и резервни части за компютър.
 Извлечение от протокол № 5/03.02.2015 г. от заседание на КПКИТС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Бяла Слатина по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с вкл. ДДС за закупуване на 1 /един/ бр. сървър и по § 10-00 „Издръжка” с ..... за резервни части за компютър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации и 2 бр. персонални принтери.
Извлечение от протокол № 5/03.02.2015 г. от заседание на КПКИТС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Велинград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации на стойност ..... и по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на 2 бр. персонални принтери на стойност .......
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


14. ОТНОСНО: Писма от Районен съд гр. Велинград № 11-07-047/19.01.2015 г., Районен съд гр. Ботевград № 11-07-173/10.02.2015 г. и Районен съд гр. Първомай № 11-07-174/11.02.2015 г., с искания за отпускане на средства за доставка и монтаж на копирни машини. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за доставка и монтаж на копирни машини, както следва:
1. Районен съд гр. Велинград с ..... за RX WC 5335
2. Районен съд гр. Ботевград със ..... за RX WC 5945
3. Районен съд гр. Първомай с ..... за RX WC 5335 с опция факс
Разходите са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Враца  по § 52-00 “Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на копирна машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на офис обзавеждане.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Девин по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с ..... за доставка и монтаж на обзавеждане на кабинет на районен съдия.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатици за две зали.
Отложена по протокол № 56/10.12.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Дупница по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...... за доставка и монтаж на климатици за две зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Омекс 2000 Хонорари”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Кърджали по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Омекс 2000 Хонорари”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 5/03.02.2015 г. от заседание на КПКИТС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Пловдив по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с вкл. ДДС за закупуване на 8 /осем/ бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютри и 1 бр. мултифункционално устройство.
Извлечение от протокол № 5/03.02.2015 г. от заседание на КПКИТС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Разград по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на 2 бр. компютри на стойност ..... и 1 бр. мултифункционално устройство на стойност .....
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за доставка и монтаж на две копирни машини.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Русе по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на две многофункционални копирни устройства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за програмен продукт за Работна заплата и Граждански договори от Микро комплекс гр. София – ПП „Аладин”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Царево за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на лиценз за ползване на ПП „Аладин”.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Извлечение от протокол № 4/27.01.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Царево за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., от които ..... за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации и ..... за закупуване на сървър от нисък клас.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Царево за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на многофункционално устройство среден клас.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за сключване на едногодишен договор за поддръжка, консултация и отстраняване на проблеми при работа с програмния продукт “Система за управление на съдебните дела” /СУСД/.
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. Елин Пелин с вх. № 11-07-179/11.02.2015 г., с искане за отпускане на средства в размер на .... за сключване на едногодишен договор за поддръжка, консултация и отстраняване на проблеми при работа с програмния продукт “Система за управление на съдебните дела” /СУСД/.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

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. Стара Загора с вх. № 11-07-189/12.02.2015 г., с искане за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

Разни.

28. ОТНОСНО: Възстановяване по сметка на ЗАД „.....” неправомерно преведена сума по г.д. № .... по описа на Окръжен съд гр. Варна.
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 да се възстанови по сметката на ЗАД „...” неправомерно преведена сума в размер на ......


29. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора 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 Окръжен съд гр. Стара Загора да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка и набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжен съд гр. Стара Загора, във връзка с искането им за монтиране на два броя ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


30. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-06-110/11.02.2015 г. от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив относно възнаграждение за отпуск на командировани магистрати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Възнагражденията за отпуск се изчисляват по реда на чл. 177 от КТ.


31. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-206/16.02.2015 г. от председателя на Районен съд гр. Нови пазар относно заплащането на транспортни разходи на магистрати и отмяна на решение на ВСС по т. 2, изр. 2-ро от т. 38.2 от протокол № 5/04.02.2010 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Нови пазар.


32. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-003/06.02.2015 г. относно отмяна от Върховния административен съд на Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОДОБРЯВА изготвената финансова обосновка. 
Същата да бъде изпратена на Министъра на правосъдието.


33. ОТНОСНО: Информация от Министерство на правосъдието относно необходимост от извършване на основен ремонт на сградите, предоставени за стопанисване и ползване от органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информация от Министерство на правосъдието относно необходимост от извършване на основен ремонт на сградите, предоставени за стопанисване и ползване от органите на съдебната власт.


34. ОТНОСНО: Писмо от Върховен касационен съд вх. № 11-01-032/03.02.2015 г. до Министерство на правосъдието с предложение за включване на аварирала противообледенителна система в ремонтните дейности за 2015 г., планувани от Министерство на правосъдието, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Върховен касационен съд с вх. № 11-01-032/03.02.2015 г. до Министерство на правосъдието с предложение за включване на аварирала противообледенителна система в ремонтните дейности за 2015 г., планувани от Министерство на правосъдието.
 

35. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-01-007/03.02.2015 г. от Министерство на правосъдието до Главна дирекция „Охрана” с искане същата да представи на Министерство на правосъдието, Висшия съдебен съвет и Върховния касационен съд актуално охранително обследване на сградата на Съдебна палата – София; с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 11-01-007/03.02.2015 г. до Главна дирекция „Охрана” с искане същата да представи на Министерство на правосъдието, Висшия съдебен съвет и Върховния касационен съд актуално охранително обследване на Съдебна палата – София.


36. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-2126/2014 от 09.02.2015 г. от Министерство на правосъдието с информация относно аварийната ситуация в Съдебна палата Козлодуй.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 11-07-2126/2014 от 09.02.2015 г. с информация относно аварийната ситуация в Съдебна палата Козлодуй.
2. ПРЕДЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова инж. Шиклев до гр. Козлодуй, където да се запознае с аварията и да изготви доклад за предприемане на по-нататъшни мерки за опазване на съдебното имущество.


39. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на отбраната във връзка с необходимостта от предоставяне на заявка за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка за следващата 2016 г. и отчет за разходваните средства за предходната 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от Министерство на отбраната във връзка с необходимостта от предоставяне на заявка за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка за следващата 2016 г. и отчет за разходваните средства за предходната 2014 г.
2. Уведомява Министерство на отбраната, че Висшият съдебен съвет няма такова звено.


40. ОТНОСНО: Информация, получена от офиса на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), за възстановени разходи на Висшия съдебен съвет от участия на негови представители в дейностите на ЕМСС, за периода 1 септември – 31 декември 2014 г., изпратена от комисия „Международна дейност”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията, получена от офиса на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), за възстановени разходи на Висшия съдебен съвет от участия на негови представители в дейностите на ЕМСС, за периода 1 септември – 31 декември 2014 г. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


42. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-043/23.07.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „....” с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност”.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати ...... с ДДС по договор № 45-06-043/23.07.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „....” с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност”, който е сключен в изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС“, по договор за безвъзмездна помощ КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. 
Сумата да се изплати със средства от МФ. 


43. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-039/16.02.2015 г. относно разпределение на капиталовите разходи на Министерство на правосъдието по Програма „Инвестиции в органите на съдебната власт”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-039/16.02.2015 г. относно разпределение на капиталовите разходи на Министерство на правосъдието по Програма „Инвестиции в органите на съдебната власт”.


44. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 7/09.02.2015 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно обобщена информация за 2014 г., за изпълнение на дейностите по проектите, по които ВСС е бенефициент към 31.12.2014 г.
След обсъждане се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Главният секретар на ВСС да възложи на .... – ст. експерт – европейски и международни програми и проекти да извърши проверка по изготвената Обобщена справка за 2014 г. за изпълнението на дейностите, по които ВСС е бенефициент, към 31 декември 2014 г.


45. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 7/09.02.2015 г., т. 9 във връзка с обсъждане на участието на представители на съдебната власт на Испания и Португалия като лектори при провеждането на обучения в рамките на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите в Администрацията на ВСС”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се предостави на комисия „Международна дейност” изготвената Справка за извършените представителни разходи през 2014 г.


46. ОТНОСНО: Информация от „Абати” АД за извършените дейности по договор № 45-06-021/10.03.2014 г. за поддръжка на информационна система за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица, в изпълнение на решение на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” информация от „Абати” АД за извършените дейности по договор № 45-06-021/10.03.2014 г. за поддръжка на информационна система за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица, за преценка цената на договора.


47. ОТНОСНО: Информация на Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за IV-то тримесечие на 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение информацията на Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за IV-то тримесечие на 2014 г.


49. ОТНОСНО: Сключване на договор застраховка „Пълно Автокаско” на моторни превозни средства, собственост на Висшия съдебен съвет и Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Доклад от Мария Ламбрева – мл. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА доклада от Мария Ламбрева – мл. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.


50. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 19.02.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 19.02.2015 г.

2. Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-003/06.02.2015 г. относно отмяна от Върховния административен съд на Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.
3. Плащане по договор № 45-06-043/23.07.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „......” с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност”.
4. Информация на Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за IV-то тримесечие на 2014 г.

51. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото заседание на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на Висшия съдебен съвет след 19.02.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”
1.1. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за преместване в длъжност „съдия” в Районен съд.
1.2. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Районните съдилища.
1.3. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявени конкурси:
- за преместване в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура.
- за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Окръжните прокуратури.
- за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районните прокуратури.
1.4. Писмо вх. № 11-09-011/30.01.2015 г. от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Видин, с искане за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в работна среща за обсъждане на организационните въпроси относно провеждането на писмен изпит по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за „следовател”.
1.5. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации, 2 бр. принтери и 2 бр. UPS.
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Омекс 2000 Хонорари”.
1.7. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Омекс 2000 Хонорари”.
1.8. Искания за корекция на бюджетите на органи на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.9. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА”.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации, 2 бр. принтери и 5 бр. UPS.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър и резервни части за компютър.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации и 2 бр. персонални принтери.
1.13. Писма от Районен съд гр. Велинград № 11-07-047/19.01.2015 г., Районен съд гр. Ботевград № 11-07-173/10.02.2015 г. и Районен съд гр. Първомай № 11-07-174/11.02.2015 г., с искания за отпускане на средства за доставка и монтаж на копирни машини. 
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на офис обзавеждане.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатици за две зали.
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Омекс 2000 Хонорари”.
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации.
1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютри и 1 бр. мултифункционално устройство.
1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за доставка и монтаж на две копирни машини.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за програмен продукт за Работна заплата и Граждански договори от Микро комплекс гр. София – ПП „Аладин”.
1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
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