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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  9
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 25 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 Ралица Виденова – началник отдел „ФРА”.
При обсъжданията по точка 12 присъстваха: Юлиана Колева и Юлия Ковачева - членове на Комисия по правни въпроси.


1. ОТНОСНО: Одобряване на разчети по бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2016 г. – 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОДОБРЯВА Вариант ІІ на разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2016 – 2018 г. и приложенията към нея, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 62 от 30.01.2015 г. за бюджетната процедура за 2016 г.;
Мотиви: Във връзка с оценка на ефективността на отделните структури на съдебната власт  и предстоящата реформа на съдебната карта, не следва да се предвиждат нови щатни бройки в органите на съдебната власт. В одобрения вариант ІІ е предвидена актуализация на работните заплати спрямо утвърдения бюджет за 2015 г., за да се приложат законоустановените изисквания, с които се определят възнагражденията в съдебната система, както и средства за изграждане на информационни системи за осъществяване на електронно правосъдие.
2. Одобрените разчети по т. 1 както и приложенията към нея, да се изпратят в министерство на финансите, в изпълнение на т. 2.1.5. от Решение на Министерски съвет № 62 от 30.01.2015 г. за бюджетната процедура за 2016 г.
3. Тригодишната бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2016 – 2018 г. да се предостави на Министъра на правосъдието, за подпомагане изготвянето на проектобюджета на съдебната власт за 2016 г.


2. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджет за дейността на почивните и учебни бази при върховния касационен съд за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА бюджета за дейността на почивните и учебни бази на Върховния касационен съд за 2015 г., в рамките на общия бюджет на Върховния касационен съд, съгласно приложението.

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

3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсна комисия, за преместване в длъжност „съдия” в районен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Варна за 2015 г. със ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсна комисия, за преместване в длъжност „съдия” в районен съд, съгласно решение на ВСС по протокол № 40/18.09.2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със ...
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Варна със .....
 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за авариен ремонт на водосточна тръба.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Русе за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за авариен ремонт на водосточна тръба.
Разходът е за сметка на неразпределения резерв за неотложни и непредвидени разходи на съдебната власт за 2015 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на съдийски кабинет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета на Районен съд гр. Велинград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на съдийски кабинет.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за зала.

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. Карнобат за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на климатик за зала.
Разходът е за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на съдебната власт за 2015 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на модул „Хонорари” към ПП „Омекс 2000”.

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. Монтана за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на модул „Хонорари” към ПП „Омекс 2000”.
Средствата в размер на ...... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за авариен ремонт на тоалетни.

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. Хасково по § 10-00 „Издръжка” с ..... за авариен ремонт на тоалетни.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА разглеждането на искането за осигуряване на допълнително средства по бюджета на Районен съд гр. Харманли за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... за покриване на разходи във връзка с чл. 9 от Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей за преглед, изследване и изработка на очила на магистрати и съдебни служители.
Предлага на административния ръководител на Районен съд гр. Харманли да поднови искането си, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.

Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2015 г .

11. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка”, § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”, § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” и § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с ......, съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ......, съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ....., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ....., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности” с ......, съгласно Приложение № 1.
7. НАМАЛЯВА  бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ....., съгласно Приложение № 1.

Разни.

12. ОТНОСНО: Решение по допълнителна точка 8.2. по Протокол № 8 от заседание на ВСС проведено на 19.02.2015 г.
След обсъждане се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА проект на актуализирана Таблица № 1 на ВСС / за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи/, в съответствие с изискванията на чл.218 от ЗСВ 
2. ПРИЕМА проект на актуализиран Класификатор на длъжностите в администрацията по чл. 341 от ЗСВ.
3. ПРИЕМА Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. с приложена финансова обосновка. 
Същият да бъде изпратен на Министъра на правосъдието.

Мотиви: Висшият съдебен съвет  определя възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите, което е едно от основните му правомощия, предвидени в чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗСВ.	
В чл. 218, ал. 1 и 2 ЗСВ са определени основните месечни възнаграждения, които са максимални за председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, главния прокурор и директора на Националната следствена служба и размерът на основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност. Съгласно чл. 218, ал. 3 от ЗСВ възнагражденията на останалите длъжности в органите на съдебната власт се определят от Висшия съдебен съвет. 
За периода от м. юли 2102 г. до м. януари 2015 г., през който възнагражденията в магистратурата не са привеждани в съответствие с изискванията на чл. 218, ал. 2 и 3 ЗСВ, справките от Националния статистически институт, постъпили във Висшия съдебен съвет, сочат, че е налице промяна във фактическата база данни за актуализиране на основното месечно възнаграждение за най-високите длъжности в органите на съдебната власт по чл. 218, ал. 1 и на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност по чл. 218, ал. 2 ЗСВ. 
Висшият съдебен съвет е длъжен да определи минималното основно месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност според правилото на чл. 218, ал. 2 и конкретните възнаграждения на магистратите в органите на съдебната власт в рамките, очертани в чл. 218, ал. 1 и 2 ЗСВ. Правомощието на Висшият съдебен съвет по чл. 218, ал. 3 ЗСВ е правно регулирано – чл. 30, ал. 1, т. 8 и подчинено на стандартите за независимост на съдебната власт, гарантирана със законовите разпоредби – чл. 117 КРБ и чл. 16 ЗСВ.
Предвид обективните данни за промяна в базата, на която се определя минималното възнаграждение в органите на съдебната власт и с оглед законовите разпоредби, Висшия съдебен съвет следва да вземе решение да актуализира възнагражденията в магистратурата в съответствие с изискванията на чл. 218 ЗСВ. Неизпълнението на това задължение би означавало неизпълнение на едно от основните правомощия, възложени на Висшия съдебен съвет. Като допълнителен аргумент трябва да се подчертае, че изискването по чл. 218, ал. 1 ЗСВ за актуализиране на възнагражденията на лицата по ал. 1 се спазва, т.е. няма причина за различен подход към съобразяване и прилагане на законовите разпоредби. 
Задължението по чл. 218, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет  следва да изпълни като приеме актуализиран проект на Таблица № 1, в съответствие с данните на Националния статистически институт. Това решение ще гарантира спазване на стандартите за независимост на съдебната власт, заложени в националното законодателство и на европейските принципи и изисквания да се осигури статут и възнаграждение на магистратите съобразно достойнството на тяхната професия и тежестта на отговорностите им.
Същевременно разпоредбите на Закона за публичните финанси – чл. 19 и чл. 102, не позволяват Висшият съдебен съвет да приеме самостоятелно решение в изпълнение на правомощията си, без актуализиране на средствата, предвидени в бюджета на съдебната власт за 2015 година. 
В тази насока Висшият съдебен съвет не за първи път предприема действия в опит да изпълни възложеното му правомощие по чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗСВ така, както изисква разпоредбата на чл. 218 ЗСВ. 
С решение по доп. т 17 от протокол № 15/03.04.2014 г., Висшият съдебен съвет, въз основа на подробни мотиви, е приел проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. с приложена финансова обосновка, необходими за актуализиране на възнагражденията в органите на съдебната власт.
С решение по доп. т 13 от 55/27.11.2014 г., Висшият съдебен съвет, в съгласувателната процедура относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г., е изразил изрично становище, че към този момент са необходими ..... за актуализиране на работните заплати в органите на съдебната власт от 01.01.2015 г. Посочил е, че заплатите в органите на съдебната власт не са актуализирани от 2012 г., с което се нарушават разпоредбите на чл. 218 от Закона за съдебната власт и е предложил на Министерския съвет на Република България да преразгледа становището си по Проекта за бюджет на съдебната власт за 2015 г. и да завиши разходната част с ....., които ще осигурят нормалното функциониране на органите на съдебната власт в условията на рестриктивен бюджет.
Висшият съдебен съвет, в изпълнение на функциите по чл. 16 и чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗСВ, намира за необходимо отново да предложи проект на ПМС, за извършване на корекция по бюджета на съдебната власт, свързано с привеждане в съответствие на основните заплати в съдебната система, спрямо актуалния размер на средната месечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера, съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ. 


13. ОТНОСНО: Решение по допълнителна точка 6 по Протокол № 8 от заседанието на ВСС проведено на 19.02.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Да се изпрати на Сдружение „Сефита” изготвената обосновка от Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”.
2. Да се покани представител на Сдружение „Сефита” за следващото заседание на комисията, което ще се проведе на 04.03.2015 г. от 10.00 часа.


14. ОТНОСНО: Сключване на договор за предоставяне на програмно време от телевизия за излъчване на рубрики по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, по договор за безвъзмездна финансова помощ К 13-15-1/04.12.2013 г. по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Магдалена Лазарова – член на ВСС и ръководител на проект да подпише с Българска национална телевизия договор за предоставяне /закупуване/ на програмно време от телевизията за излъчване на рубрики по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, по договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. по ОПАК, с възможност да договаря всички клаузи в договора включително и да го прекрати.


16. ОТНОСНО: Писмо вх. № 96-00-110/17.02.2015 г. от Сдружение „Сефита” относно реформа на съдебната система – регламентиране и развитие на съдебната експертиза в съответствие с Европейските тенденции в тази област.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 96-00-110/17.02.2015 г. от Сдружение „Сефита” относно реформа на съдебната система – регламентиране и развитие на съдебната експертиза в съответствие с Европейските тенденции в тази област.
Предложението ще бъде обсъдено с представител на Сдружение „Сефита” на 04.03.2015 г.


17. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-06-123/16.02.2015 г. от председателя на Окръжен съд гр. Варна относно започване на процедура по избор на обслужваща банка.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна, при спазване решенията на Висшия съдебен съвет по протоколи №№ 20/22.06.2005 г. и 53/19.12.2006 г.


ОБЕДИНЯВА т. 18 и т. 19 от дневния ред.
18. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Районен съд гр. Разлог конфискувана гаранция.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.
19. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-205/16.02.2015 г. от председателя на Районен съд гр. Разлог относно връщане на конфискувана парична гаранция.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Разлог да възстанови с код 90 по набирателната си сметка парична гаранция в размер на ......


20. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-2048/17.02.2015 г. от .... – съдия в Софийски районен съд относно изплащане на дължими суми.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОДКРЕПЯ решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 1/12.01.2015 г., т. 9.


21. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Русе с вх. № 11-06-075/02.02.2015 г., с искане за осигуряване на средства по бюджета за 2015 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УКАЗВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе, че съгласно указанията за изпълнение на бюджета за 2015 г., органите на съдебната власт, на които предстои да изплащат субсидирани такси по чл. 81 от ЗЧСИ, следва да отправи искане за извършване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на съда за 2015 г. между § 10-00 „Издръжка” и § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства”.


22. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-247/19.02.2015 г. от и.ф. председател на Районен съд гр. Балчик относно увеличаване на индивидуалната месечна заплата на районен съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :


ИЗИСКВА от и.ф. административния ръководител на Районен съд гр. Балчик да мотивира искането си в смисъл предприети ли са организационни мерки, изчерпани ли са възможностите като командироване, каква е натовареността спрямо общата и сложността на делата.


23. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно План за действие за изпълнение на препоръките на ЕК от Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвет относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от 28 януари 2015 г., изпратено от комисия „Международна дейност”.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на правосъдието относно План за действие за изпълнение на препоръките на ЕК от Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвет относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от 28 януари 2015 г.


24. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 8/18.02.2015 г. във връзка с покана за участие в 53-та среща на националните лица за контакт на ЕСМГТД и среща на Централните органи, определени съгласно РЕГЛАМЕНТ 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничество по въпроси, свързани със задължения за издръжка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в 53-та среща на националните лица за контакт на ЕСМГТД и среща на Централните органи, определени съгласно РЕГЛАМЕНТ 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничество по въпроси, свързани със задължения за издръжка, за периода 11-13 март 2015 г., в гр. Брюксел, Белгия, следните лица:
- Дочка Върбева – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела
- Дарина Костова – съдия в Окръжен съд гр. Бургас и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела
- Юлиана Колева – член на ВСС и председател на Комисия по правни въпроси
- ............................. – член на ВСС
2. Пътните разходи, както и разходите за една нощувка ще бъдат поети от Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за една нощувка по фактически размер, дневни пари за три дни, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на ВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

25. ОТНОСНО: Заповед на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 01 януари 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Заповедта на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 01 януари 2015 г.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за оборудване на сървърно помещение, доизграждане и пускане в експлоатация на локална мрежа и оборудване на две съдебни зали със звукозаписна техника и информационни табла.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Добрич за 2015 г., както следва:
1. По § 10-00 „Издръжка” с ..... за доизграждане и пускане в експлоатация на локална мрежа – UPS.
2. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за комуникационен шкаф, оборудване на две съдебни зали със звукозаписна техника и информационни табла.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на съдебната власт за 2015 г.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за обзавеждане на новопридобити помещения, абонаментна поддръжка на ОВиК и преместване на СОТ.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Перник за 2015 г., както следва:
1. По § 10-00 „Издръжка” с ..... за обзавеждане на новопридобити помещения.
2. По § 10-00 „Издръжка” с ..... за абонаментна поддръжка на ОВиК съоръжения (......) и преместване на СОТ (.....).
3. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...... за доставка и монтаж на подиум за съдебна зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на съдебната власт за 2015 г.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. енергонезависима памет и 1 бр. персонален UPS.
Извлечение от протокол № 7/17.02.2015 г. от заседание на КПКИТС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Разлог за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които ..... за закупуване на 1 бр. енергонезависима памет и ...... за закупуване на 1 бр. персонален 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.


31. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 26.02.2015 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.

1. Одобряване на разчети по бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2016 г. – 2018 г.
2. Решение по допълнителна точка 8.2. по Протокол № 8 от заседание на ВСС проведено на 19.02.2015 г.
3. Заповед на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 01 януари 2015 г.
4. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка”, § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”, § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” и § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности”.
5. Сключване на договор за предоставяне на програмно време от телевизия за излъчване на рубрики по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, по договор за безвъзмездна финансова помощ К 13-15-1/04.12.2013 г. по ОПАК.

32. 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 26.02.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Утвърждаване на бюджет за дейността на почивните и учебни бази при върховния касационен съд за 2015 г.
2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”
2.1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсна комисия, за преместване в длъжност „съдия” в районен съд.
2.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за авариен ремонт на водосточна тръба.
2.3. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за оборудване на сървърно помещение, доизграждане и пускане в експлоатация на локална мрежа и оборудване на две съдебни зали със звукозаписна техника и информационни табла.
2.4. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за обзавеждане на новопридобити помещения, абонаментна поддръжка на ОВиК и преместване на СОТ.
2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на съдийски кабинет.
2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за зала.
2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на модул „Хонорари” към ПП „Омекс 2000”.
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. енергонезависима памет и 1 бр. персонален UPS.
2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за авариен ремонт на тоалетни.
- „ОТЛАГА”
2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.


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




