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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  16
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  9 април 2014 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Михаил Кожарев - председател
Димитър Узунов 
Каролина Неделчева
Камен Иванов
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 Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт.


1. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в административните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага 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 първоначално назначаване на длъжността „съдия” в административните съдилища да се изплащат от съответните съдилища.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Варна за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Пловдив за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Сливен за 2014 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 § 10-00 „Издръжка” за 2014 г. с .....
5. Възнаграждението на хабилитиран член на конкурсната комисия в размер на ...., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2014 г., съгласно приложения списък.

Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г.

2. ОТНОСНО: Писмо от Върховен административен съд с искане за увеличаване на § 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:
ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Върховен административен съд за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на източници на финансиране.


3. ОТНОСНО: Писмо от Инспектората към Висшия съдебен съвет с вх. № 11-12-007/01.04.2014 г., с искане за осигуряване на средства за промяна на софтуера на Информационната система „Обезщетения”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмо с вх. № 11-12-007/01.04.2014 г. от Инспектората към Висш съдебен съвет на КПКИТС за изразяване на становище относно необходимостта от промяна на софтуера на Информационната система „Обезщетения”.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по изпълнителен лист от 19.09.2013 г. издаден от Окръжен съд гр. Плевен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат промени по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Враца за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Враца с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума по ЗОДОВ на Прокуратура на Република България.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за заплащане на наем до края на годината, обзавеждане и оборудване на кабинет за трима съдебни помощници.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Благоевград за 2014 г. за наемане на допълнителни помещения, поради липса на законово основание.
2. ПРЕПРАЩА писмо изх. № 81/26.03.2014 г. от председателя на Административен съд гр. Благоевград на Министерство на правосъдието, по компетентност.
3. ПРЕДЛАГА на и.д. Главен секретар на ВСС г-жа Силвия Илиева да командирова инж. Шиклев за оглед на място и изготвяне на доклад придружен със снимков материал. 


6. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието № 11-00-447/13 от 31.03.2014 г. с препращане на искане на Административен съд гр. Монтана за отпускане на средства за ремонт на фасада.
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:
1. ОТЛАГА вземането на решение по искането на Административен съд гр. Монтана за ремонт на фасада.
2. ПРЕДЛАГА на и.д. Главен секретар на ВСС г-жа Силвия Илиева да командирова инж. Шиклев за запознаване със състоянието на сградата и изготвяне на доклад.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за ремонт на копирна машина.
Извлечение от протокол № 12/25.03.2014 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Русе за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за ремонт на копирна машина.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд гр. Русе да разпореди редовна поддръжка на техниката, с цел удължаване на експлоатационния й период.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. твърди дискове за сървър, увеличаване на оперативната памет на 18 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. твърд диск, 5 бр. батерии за лаптопи и 4 бр. персонални UPS.
Извлечение от протокол № 14/01.04.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат корекции по бюджета на ВСС и Административен съд гр. Стара Загора за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Стара Загора с .... за закупуване на 2 бр. твърди дискове за сървър, увеличаване на оперативната памет на 18 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. твърд диск, 5 бр. батерии за лаптопи и 4 бр. персонални UPS.


9. ОТНОСНО: Постъпили писма от органи на съдебната власт с искания за увеличаване на § 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:
ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Гоце Делчев с ...., Районен съд гр. Свищов с .... и Районен съд гр. Панагюрище с ..... за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на източници на финансиране.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ПБЗН и охранителни решетки на помещение по ЗЗКИ.

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. Кюстендил за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за изпълнение на предписания на ПБЗН и охранителни решетки на помещение по ЗЗКИ.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 14/01.04.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Районен съд гр. Несебър и Висш съдебен съвет за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Несебър с .....


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника – 2 бр. компютърни конфигурации, 2 бр. UPS за сървър и 4 бр. мрежови принтери.
Извлечение от протокол № 14/01.04.2014 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 на Районен съд гр. Стара Загора и Висш съдебен съвет за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 /два/ броя компютърни конфигурации и 2 /два/ броя UPS за сървър RACK, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Стара Загора с ....


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника.
Извлечение от протокол № 14/01.04.2014 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 на Районен съд гр. Червен бряг и Висш съдебен съвет за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 /един/ брой сървър, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Червен бряг с ......

Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г .

14. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на Върховен касационен съд за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2014 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 51 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2014 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Върховния касационен съд в рамките на общия бюджет за 2014 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 51 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2014 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....


15. ОТНОСНО: Искания за корекция на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка” и § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 51 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2014 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” със ....., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ...., съгласно Приложение № 1.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага 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 работната заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2014 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2014 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2014 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....

Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.

Разни.

20. ОТНОСНО: Доклад от Милка Итова – член на ВСС, председател на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС” с регистрационен номер КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА доклада от Милка Итова – член на ВСС, председател на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС” с регистрационен номер КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по ОПАК.
2. Предлага на Комисия „Международна дейност” да внесе на заседание на ВСС доклада от Милка Итова – член на ВСС и председател на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи съвместно с Комисия „Бюджет и финанси”.


21. ОТНОСНО: Упълномощаване на Мария Кузманова – член на ВСС и ръководител на проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИС и КАОСНОСВ”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, да сключи договор с изпълнител по дейност от проекта.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Мария Кузманова - член на Висшия съдебен съвет и ръководител на проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИС и КАОСНОСВ”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № С13-24-1/13.03.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд да избере изпълнител чрез директно възлагане по чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП за извършване на одит на проекта, както и да подпише договор с него.


22. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно възстановяване по набирателната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград неправилно конфискувана гаранция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Благоевград да възстанови с код 90 по набирателната си сметка парична гаранция в размер на .......
2. УКАЗВА Окръжен съд гр. Благоевград да окомплектова преписката с необходимите доказателства по вчгрд. .... и чгрд. .....


23. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно плащане по договор № 45-06-025/19.03.2014г. между ВСС и „ЛЕГАЛИЯ” ЕООД с предмет на услугата – изготвяне на тръжни документации за провеждане на процедури по ЗОП по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, рег.№ на договора 13-24-1/15.11.2013г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати авансово плащане - .... с ДДС по договор № 45-06-025/19.03.2014г. между ВСС и „ЛЕГАЛИЯ” ЕООД с предмет „Изготвяне на тръжни документации за провеждане на процедури по ЗОП по проект ”Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, който е сключен в изпълнение на проект по ОПАК, договор № 13-24-1/15.11.2013г. 
Сумата да се изплати със средства от полученото авансово плащане от УО на ОПАК.


24. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с писмо от г-жа .... – председател на Окръжен съд гр. Благоевград относно събираемостта на сумите присъдени в полза на бюджета на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмо с вх. № 11-06-198/12.03.2014 г. от председателя на Окръжен съд гр. Благоевград – г-жа .... и информацията, относно проведена работна среща между представители на Висшия съдебен съвет и Национална агенция по приходите.
2. Да се изпрати доклада от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС и протокола от проведената среща между представители на Висшия съдебен съвет и Национална агенция по приходите на председателя на Окръжен съд гр. Благоевград.


25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Софийски военен съд за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „Форд Фокус” за нуждите на Районен съд гр. Плевен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил марка „....” с рег. № ...., числящ се на Софийски военен съд да се предаде безвъзмездно за управление на Районен съд гр. Плевен, съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.
2. ВЪЗЛАГА на административния ръководител на Софийски военен съд да предприеме необходимите действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.


26. ОТНОСНО: Справка за регистрираните застрахователните събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „.........” АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ тримесечните справки на Застрахователно акционерно дружество ..... за регистрираните застрахователни събития, размера на изплатените застрахователни суми и основанията за отказ за изплащане. 
За отчетния период липсват висящи спорове и/или заявени претенции на страните по договора за групова застраховка на магистратите и съдебните служители.


27. ОТНОСНО: Писмо от Върховен административен съд с вх. № 11-12-124/02.04.2014 г. относно изплащане на присъдени разноски по адм. д. № .... – възнаграждение на вещо лице.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат изплатени по сметка на Върховен административен съд .... възнаграждение на вещо лице по адм.д. № .....
Средствата са за сметка на утвърдената бюджетна сметка на Висшия съдебен съвет за 2014 г.


28. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Софийски военен съд относно изплащане на обезщетения по чл. 227, ал. 1 и 5 и чл. 224, ал. 1 от ЗОВС на трима военни съдии от Военен съд гр. Плевен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ВЪЗЛАГА на Цветанка Тиганчева - ст. експерт - юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС да изготви становище.


30. ОТНОСНО: Извършване на анализ засягащ финансовата част по одитен доклад на Сметната палата „Институционално изграждане и ефективност на инспекционната функция на Инспектората към ВСС”.
Доклад от Божана Ненкова – гл. експерт-финансов контрольор в отдел „Финансови разчети и анализи”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изпраща изготвения доклад от Божана Ненкова – гл. експерт-финансов контрольор в отдел „Финансови разчети и анализи” на Комисия по правни въпроси.


31. ОТНОСНО: Групова заявка за участие във връзка с професионалното обучение и развитие на вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит” във ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде проведено обучението на вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит” във ВСС през 2014 г. поради това, че планът за професионално обучение и развитие е утвърден преди утвърждаване на плана за обществените поръчки за 2014 г.


33. ОТНОСНО: Доклад от Валери Михайлов – директор на дирекция „Информационни системи” относно разходи за абонаментно обслужване на СУСД, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 12/12.03.2014 г., т. 10.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Отлага вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. Да се изискат съществуващите /действащи и с изтекъл срок/ договори за поддръжка на системата СУСД.
3. Да се изиска договора за разработване на системата СУСД от Министерство на правосъдието. 


34. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-074/04.04.2014 г. до председателя на Районен съд гр. Елхово, с копие до ВСС относно осигуряване на средства за ремонтни дейности.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-074/04.04.2014 г. до председателя на Районен съд гр. Елхово, с копие до ВСС.
2. ВЪЗЛАГА на Цветанка Тиганчева - ст. експерт - юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС да изготви становище.


35. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Брезник с приложен сключен договор с фирма „....” ООД – град София за доставка на гориво за отопление, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 13/19.03.2014 г., т. 37.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Цветанка Тиганчева - ст. експерт - юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС да изготви становище.


36. ОТНОСНО: Решение на КПКИТС по т. 3 от протокол № 14/01.04.2014 г. относно сключването на договор за поддръжка на сървисите за безхартиен обмен на информация между съдилищата в апелативните райони.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на КПКИТС по т. 3 от протокол № 14/01.04.2014 г.


37. ОТНОСНО: Решение на КПКИТС по т. 5 от протокол № 12/25.03.2014 г. относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Кюстендил за подновяване абонамент на модули за антивирусни дефиниции и подновяване на абонамент Panda antivirus.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на КПКИТС по т. 5 от протокол № 12/25.03.2014 г.


38. ОТНОСНО: Проект на Споразумение между ВСС и ...... ЕАД във връзка с гражданско дело № ..... на СГС, изпратен от Комисия по правни въпроси, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на споразумение, изготвен от ВСС.
Съгласно съвместно писмо на Министерство на финансите БДС № 11/11.04.2001 г. и Българска народна банка № 9100-0039/12.04.2001 г. на бюджетните предприятия могат да бъдат открити само по една транзитна, сметка за наличности и набирателна сметка за чужди средства.
Откриването на сметки става със съгласие на първостепенния разпоредител и с изричното съгласие на Министерство на финансите.
Не се допуска резервирането на бюджетни средства по други сметки, освен по изброените по-горе. Съгласно т. 14 от БДС № 04/2003 г. и т. 28 от ДДС № 03/27.03.2014 г. обслужването на сметките на даден разпоредител с бюджет следва да бъде само в една банка. Обслужването на сметки в различни банки е изключение в съответствие на предвидените в глава тринадесета от Закона за публичните финанси случаи.


39. ОТНОСНО: Писмо от Патентно ведомство на РБългария във връзка с предложение за създаване на Регионално отделение на Единния патентен съд в Румъния, изпратено от Комисия „Международна дейност”, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ИЗРАЗЯВА СТАНОВИЩЕ относно участието на ВСС във финансирането на Регионално отделение на Единния патентен съд в Румъния поради неяснота и липсата на уредба в ЗСВ.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


41. ОТНОСНО: Съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. и за одобряване на актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. и за одобряване на актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г. и придружаващите ги документи, в частта за Препоръчителните тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за периода 2015 - 2017 г. - Приложение № 5 на стр. 85.
По приложение № 5 към средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. относно препоръчителни тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за тригодишния период, определените на ред 2, колони 2, 3 и 4 суми за ВСС в размер на .... са нереално определени спрямо предложената от ВСС тригодишна бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2015-2017 г.
Съгласно годишния отчет за касово изпълнение на бюджета за 2013 г. съдебната система завършва с разходи в размер на .....
Мотиви: Бюджетът на съдебната власт е самостоятелен. Тази самостоятелност се гарантира практически чрез осигуряване на достатъчно средства за нормално функциониране на органите на съдебна власт. Средносрочната бюджетна прогноза на Министерски съвет за периода 2015-2017 г. не осигурява средства за функциониране и влошава бюджетното обезпечаване на ОСВ. Одобряването на такава прогноза би довело до парализиране дейността на ОСВ и би накърнило самостоятелността на бюджета на съдебната власт. Конституционно установено е изискването бюджетът да осигурява средства за функционирането на ОСВ. Тази конституционна повеля няма да е изпълнена, както в случаите, когато въобще не са осигурени средства, така и когато поради недостатъчност на одобрените средства ОСВ не ще могат да функционират през част от бюджетната година. В тази насока се е произнесъл и Конституционния съд - Решение № 18/16.12.1993 г. по к.д. № 19/1993 г. и Решение № 17/3.10.1995 г. по к.д. № 13/1995 г.
 В така изготвената бюджетна прогноза има несъответствие на посочените препоръчителни тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за тригодишния период с очертания конституционен мащаб на коригиране на предложената от Висшия съдебен съвет тригодишна бюджетна прогноза.
 2. СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. и за одобряване на актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г. и придружаващите ги документи в останалата част.


44. ОТНОСНО: Критерии на Комисия „Бюджет и финанси” при извършване на корекции и вътрешно компенсирани промени по бюджетите на органите на съдебната власт, отпускане на суми от Централизирания фонд СБКО и отпускане на суми от резерва за непредвидени и неотложни разходи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА Критерии на Комисия „Бюджет и финанси” при извършване на корекции и вътрешно компенсирани промени по бюджетите на органите на съдебната власт, отпускане на суми от Централизирания фонд СБКО и отпускане на суми от резерва за непредвидени и неотложни разходи.
2. Критериите на Комисия „Бюджет и финанси” да се публикуват на Интернет-страницата на ВСС.


45. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 10.04.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 10.04.2014 г.

1. Съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. и за одобряване на актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г.

2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника – 2 бр. компютърни конфигурации, 2 бр. UPS за сървър и 4 бр. мрежови принтери.

3. Упълномощаване на Мария Кузманова – член на ВСС и ръководител на проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИС и КАОСНОСВ”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, да сключи договор с изпълнител по дейност от проекта.


46. 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 10.04.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в административните съдилища.

2. Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г.

- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”
2.1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по изпълнителен лист от 19.09.2013 г. издаден от Окръжен съд гр. Плевен.
2.2. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за ремонт на копирна машина.
2.3. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. твърди дискове за сървър, увеличаване на оперативната памет на 18 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. твърд диск, 5 бр. батерии за лаптопи и 4 бр. персонални UPS.
2.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ПБЗН и охранителни решетки на помещение по ЗЗКИ.
2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации.
2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника.

- „ОТКАЗ”
2.7. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за заплащане на наем до края на годината, обзавеждане и оборудване на кабинет за трима съдебни помощници.

- „ОТЛАГА”

2.8. Писмо от Върховен административен съд с искане за увеличаване на § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
2.9. Писмо от Министерство на правосъдието № 11-00-447/13 от 31.03.2014 г. с препращане на искане на Административен съд гр. Монтана за отпускане на средства за ремонт на фасада.
2.10. Постъпили писма от органи на съдебната власт с искания за увеличаване на § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

3. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г .

3.1. Корекция на бюджета на Върховен касационен съд за 2014 г.
3.2. Искания за корекция на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка” и § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”.
3.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

5. Разни.
5.1. Предложение от административния ръководител на Софийски военен съд за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „....” за нуждите на Районен съд гр. Плевен.
5.2. Справка за регистрираните застрахователните събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „......” АД.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           							МИХАИЛ КОЖАРЕВ



