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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  31
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  22 юли 2014 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: 	Михаил Кожарев - председател
Димитър Узунов 
Каролина Неделчева
Камен Иванов

ОТСЪСТВА: Румен Георгиев


От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител.


Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г.

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на работна група към Комисията по предложенията и атестирането при ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА извършването на корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Варна за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Варна с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на работна група към Комисията по предложенията и атестирането при ВСС.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсни комисии по обявените с протокол № 42/31.10.2013 г. конкурси за повишаване в длъжност и за преместване, чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища.

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. Велико Търново за 2014 г. с ....., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсни комисии за повишаване в длъжност и за преместване, чрез събеседване, на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Велико Търново с ......


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

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 работна заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ......
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ......


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на направените разходи за командироване на магистрати за участие в състава на изпитна комисия на конкурса за младши съдии и осъществени работни срещи на членовете на комисията за периода 20.03.2014 г. – 07.06.2014 г., определени с решение по протокол № 10/06.03.2014 г., протокол № 13/20.03.2014 г. и протокол № 11/21.03.2013 г., т. 9 на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета на ВСС и Окръжен съд гр. Бургас за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ......
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Бургас с ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на направените разходи за командироване на магистрати за участие в състава на изпитна комисия на конкурса за младши съдии за периода 20.03.2014 г. – 07.06.2014 г.
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.
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 Окръжен съд гр. Смолян за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за авариен ремонт на покрив.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София – град за осигуряване на средства за ремонт вследствие на бурята и силната градушка на 08.07.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА извършването на корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд София - град за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд София - град с ...... с цел осигуряване на средства за ремонт вследствие на бурята и силната градушка на 08.07.2014 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

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 работна заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със ..... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Враца за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със ...... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за неотложен ремонт на дискредитирана входна витрина с врата.
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 Районен съд гр. Оряхово за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на входна витрина с врата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за закупуване на памет за сървър.
Извлечение от протокол № 25/01.07.2014 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 бюджетите за 2014 г. на ВСС и Районен съд гр. Петрич, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със ......
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Петрич със ...... за закупуване на 1 брой оперативна памет (RAM) за сървър.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на принтер.
Извлечение от протокол № 25/01.07.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета за 2014 г. на Районен съд гр. Плевен и ВСС, 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. Плевен с ..... за закупуване на принтер.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за разширение на съществуващата пожароизвестителна инсталация в сградата на съдебната палата.
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 Районен съд гр. Попово за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за разширение на съществуващата пожароизвестителна инсталация в сградата на съдебната палата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


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

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 работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски градски съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ......


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

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 работна заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Стара Загора за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ...... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.


14. ОТНОСНО: Писма от Районен съд гр. Търговище и Окръжен съд гр. Търговище, с искания за осигуряване на средства за внедряване на модул „Съдебен призовкар”.
Извлечение от протокол № 23/17.06.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета за 2014 г. на Районен съд гр. Търговище, Окръжен съд гр. Търговище и ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Търговище с ...... за съвместно внедряване на модул „Съдебен призовкар”.
3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Окръжен съд гр. Търговище с ..... за съвместно внедряване на модул „Съдебен призовкар”.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. твърди дискове за персонални компютри, 1 бр. записващо DVD устройство за персонален компютър и 4 бр. допълнителна оперативна RAM памет за персонален компютър.
Извлечение от протокол № 25/01.07.2014 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 бюджетите на Районен съд гр. Ямбол и Висш съдебен съвет за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Ямбол с ..... с цел осигуряване на средства за закупуването на 4 бр. твърди дискове за персонални компютри, 1 бр. записващо DVD устройство за персонален компютър и 4 бр. допълнителна оперативна RAM памет за персонален компютър.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на озвучаване за съдебна зала.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Дряново за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на озвучаване за съдебна зала, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на стелажи за архив и ремонт на същия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на Районен съд гр. Дулово за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...... за доставка и монтаж на стелажи за архив и ремонт на същия, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата на новоназначени магистрати и облекло на новопостъпили магистрати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Софийски апелативен съд за 2014 г. със ..... по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, с цел осигуряване на средства за изплащане на работна заплата на новоназначени магистрати до края на годината. Корекция на бюджета по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, ще бъде извършена служебно след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.
2. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Софийски апелативен съд с ..... по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новопостъпили магистрати, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
2.1. Искането може да бъде уважено след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
2.2. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно – апелативен съд за осигуряване на средства за пътуване на основание чл. 226 от Закона за отбраната и въоръжените сили.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Военно – апелативен съд за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за изплащане на средства за пътуване, на основание чл. 226 от Закона за отбраната и въоръжените сили, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
2. Искането може да бъде уважено след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Писмото, с искане за корекция да се внесе в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на пътни на съдии на основание чл. 226 от Закона за отбраната и въоръжените сили, Наредба № Н-7/17.05.2013 г. на МО и Заповед № ОХ-31/16.01.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Софийски военен съд с ..... за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства на основание чл. 226 от Закона за отбраната и въоръжените сили, Наредба № Н-7/17.05.2013 г. на МО и Заповед № ОХ-31/16.01.2014 г., поради липса на източници на финансиране.
2. Искането може да бъде уважено след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


21. ОТНОСНО: Постъпили писма от Районен съд гр. Варна и Районен съд гр. Асеновград, с искане за 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:
1. ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджетите на Районен съд гр. Варна с ..... и Районен съд гр. Асеновград 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.
2. Исканията могат да бъдат уважени след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


22. ОТНОСНО: Постъпили писма от Районен съд гр. Павликени, Районен съд гр. Първомай, Районен съд гр. Русе и Софийски военен съд, с искане за 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:
1. ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджетите на Районен съд гр. Павликени с ....., Районен съд гр. Първомай с ....., Районен съд гр. Русе с .... и Софийски военен съд 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.
2. Исканията могат да бъдат уважени след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Поморие с .... по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
2. Искането може да бъде уважено след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на суми по граждански договори, възнаграждения на съдебни заседатели и хонорари на вещи лица, които не са самоосигуряващи се.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Сливница с ..... по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с цел осигуряване на средства за изплащане на суми по граждански договори, възнаграждения на съдебни заседатели и хонорари на вещи лица, които не са самоосигуряващи се, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
2. Искането може да бъде уважено след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 7 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. скенер, 7 бр. лазерни принтера, 1 бр. сървър и 1 бр. UPS за сървър.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Добрич за отпускане на ..... за закупуване на 7 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. скенер, 7 бр. лазерни принтера, 1 бр. сървър и 1 бр. UPS за сървър, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.

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

26. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени 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” с ....., 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.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2014 г., с цел осигуряване на средства за допълнително закупуване и монтиране на бленди на стената 369 броя зад работните места в сградата на СРС на бул. „Цар Борис III” № 54.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2014 г. със ....., с цел осигуряване на средства за допълнително закупуване и монтиране на бленди на стената 369 броя зад работните места в сградата на СРС на бул. „Цар Борис III” № 54.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” със .....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ......
Одитни доклади.

30. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. София, съгласно решение на ВСС по т. 60 по протокол № 22/29.05.2014 г. от одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 10/06.03.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява изпълнението на препоръките по т. 1.2, 1.4, 4.2, 5.1, т. 6 и т. 8.1 от одобрения план за действие приет с решение на ВСС.
2. Приема за сведение информацията на административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. София за изпълнението на препоръката по т. 1.3, т. 2, т. 3, т. 5.2, и 5.3, от одобрения план за действие приет с решение на ВСС по протокол № 10/06.03.2014 г.

Разни.

31. ОТНОСНО: Доклад от Милка Итова – член на ВСС и ръководител на проект 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 рег. № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от ръководителя на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”, за изпълнението на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по Договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по ОПАК.


32. ОТНОСНО: Сключен договор № 45-04-021/12.06.2013 г. между ВСС и „.........” ЕООД за изготвяне на проектно предложение по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез обучения от ВСС”, в изпълнение на решение на комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Правна” да извърши анализ на договора, с оглед възможността за търсене на отговорност от изпълнителя разработил проектното предложение за непредвиждането на тези средства по бюджета на проекта.
33. ОТНОСНО: Доклад от Елка Атанасова – член на ВСС и ръководител проект относно приемане на решение на ВСС, с което утвърждава протокол от работа на комисия по чл. 101г от ЗОП, назначена със заповед № 95-00-197/26.06.2014 г. на г-жа Елка Атанасова – ръководител проект за разглеждане и оценка на получени оферти в резултат на публикувана публична покана с предмет „Провеждане на одит” 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 ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № 13-24-1/15.11.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА протокол от 11.07.2014 г. от дейността на Комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8А от ЗОП с предмет „Провеждане на одит” 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, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № 13-24-1/15.11.2013 г., назначена със Заповед 95-00-197/26.06.2014 г. на г-жа Елка Атанасова – ръководител проект, упълномощена с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 1/09.01.2014 г.
2. ИЗБИРА за изпълнител на поръчката с предмет „Провеждане на одит” 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, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № 13-24-1/15.11.2013 г. „....” ООД.


34. ОТНОСНО: Доклад от Елка Атанасова – член на ВСС и ръководител 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” относно изпълнение на решение на ВСС по протокол № 12/13.03.2014 г., за представяне от ръководителите на проекти, по които ВСС е бенефициент, на всеки три месеца на доклади за изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояването на средствата по ръководените от тях проекти.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от ръководителя на 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”, за изпълнението на дейностите, както и отчет за усвояването на средствата по Договор № 13-24-1/15.11.2013 г. по ОПАК.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение тримесечна справка на Застрахователно акционерно дружество „ОЗК - застраховане” АД за регистрираните застрахователни събития, размера на изплатените застрахователни суми и основанията за отказ за изплащане.


36. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с писмо изх. № 857/10.07.2014 г. на председателя на Софийски военен съд относно отказ 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 :

Приема за сведение изложените мотиви с писмо изх. № 857/10.07.2014 г. на председателя на Софийски военен съд, относно отказ за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.


37. ОТНОСНО: Решение на КПКИТС по протокол № 24/24.06.2014 г., т. 9 относно искания от административните ръководители на Окръжен съд гр. Пловдив, Районен съд гр. Пловдив, Районен съд гр. Карлово, Районен съд гр. Асеновград и Районен съд гр. Първомай за подмяна на съществуващите уеб сайтове и изработването на общ проект за разработване и внедряване на Интернет - страница за всички съдилища от съдебния окръг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на КПКИТС по протокол № 24/24.06.2014 г., т. 9.


38. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-04-208/10.07.2014 г. относно стопанисването на паркинг със сто паркоместа.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос не е от компетентността на Комисия „Бюджет и финанси” на ВСС.
Препраща на Министъра на правосъдието писмо от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-04-208/10.07.2014 г. относно стопанисването на паркинг със сто паркоместа.


39. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-04-207/10.07.2014 г. до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС, относно изготвена докладна записка на работна група с конкретни предложения за решаване на проблемите, възникнали след приемането на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Черковна” № 90.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-04-207/10.07.2014 г. до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС.


40. ОТНОСНО: Докладна записка от държавен съдебен изпълнител ..... при Районен съд гр. Елин Пелин, във връзка с осигуряване на финансов ресурс за заплащане на услугата „отдалечен достъп” до системата „Кадастър и Имотен регистър на България (ИКАР)”, към Агенция по вписванията, изпратена от председателя на Районен съд гр. Елин Пелин.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА на председателя на Районен съд гр. Елин Пелин докладна записка от държавен съдебен изпълнител ....., за предприемане на действия по компетентност.


41. ОТНОСНО: Постъпило заявление по ЗДОИ с вх. № 45-10-020/08.07.2014 г. от ....., вестник Сега, за предоставяне на информация относно това, дали органите на съдебната власт обслужвани от КТБ са сменили обслужващата ги банка, коя е новата обслужваща ги банка, има ли проблеми с блокирани сметки на съдилища, и ако има в какъв размер са блокираните средства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА Справката по заявление за достъп до обществена информация с рег. № 36/08.07.2014 г. в регистъра по ЗДОИ.


42. ОТНОСНО: Възражение – искане от сем. ..... от гр. Враца за възстановяване на суми внесени по сметка на ВСС.
Мотиви: Комисия „Бюджет и финанси" многократно се е произнасяла с решения по поставения въпрос от сем. ...., поради което и предвид това, че не сочат нови факти и обстоятелства, счита че няма основания за промяна на взетите решения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Възражение – искане от сем. .... от гр. Враца за възстановяване на суми внесени по сметка на ВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

44. ОТНОСНО: Доклад от Румен Георгиев – ръководител проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, договор № 13-33-2/27.12.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от Румен Георгиев – ръководител проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, договор № 13-33-2/27.12.2013 г. за изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проекта.


45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на комисии по обявените конкурси за младши съдии.

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. Бургас за 2014 г. с ......, с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на комисии по обявените конкурси за младши съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Бургас с ....


46. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 относно напредъка по дейностите по проекта, както и отчет за усвояването на средствата.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 за напредъка по дейностите по проекта, както и отчет за усвояването на средствата.  


48. ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка в решение на ВСС по протокол № 27/25.06.2014 г., д.т. 21.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Допуска поправка на явна фактическа грешка в решението си по протокол № 27/25.06.2014 г., д.т. 21, като вместо ”договор № С 11-15-5/30.11.2011 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, решението се чете: ”договор № С 11-15-5/04.09.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.


49. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2014 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2014 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2014 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


50. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА членовете на комисия „Бюджет и финанси”, в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС, в състав не по-малко от трима членове, да вземат решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт. 


51. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 23.07.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 23.07.2014 г.

2. Поправка на явна фактическа грешка в решение на ВСС по протокол № 27/25.06.2014 г., д.т. 21.


52. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 24.07.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 24.07.2014 г.

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г.
 - „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на комисии по обявените конкурси за младши съдии.
1.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на работна група към Комисията по предложенията и атестирането при ВСС.
1.3. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсни комисии по обявените с протокол № 42/31.10.2013 г. конкурси за повишаване в длъжност и за преместване, чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на направените разходи за командироване на магистрати за участие в състава на изпитна комисия на конкурса за младши съдии и осъществени работни срещи на членовете на комисията за периода 20.03.2014 г. – 07.06.2014 г., определени с решение по протокол № 10/06.03.2014 г., протокол № 13/20.03.2014 г. и протокол № 11/21.03.2013 г., т. 9 на ВСС.
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.
1.7. Искане от административния ръководител на Административен съд София – град за осигуряване на средства за ремонт вследствие на бурята и силната градушка на 08.07.2014 г.
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за неотложен ремонт на дискредитирана входна витрина с врата.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за закупуване на памет за сървър.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на принтер.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за разширение на съществуващата пожароизвестителна инсталация в сградата на съдебната палата.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
1.15. Писма от Районен съд гр. Търговище и Окръжен съд гр. Търговище, с искания за осигуряване на средства за внедряване на модул „Съдебен призовкар”.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. твърди дискове за персонални компютри, 1 бр. записващо DVD устройство за персонален компютър и 4 бр. допълнителна оперативна RAM памет за персонален компютър.

- „ОТЛАГА”

1.17. Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата на новоназначени магистрати и облекло на новопостъпили магистрати.
1.18. Искане от административния ръководител на Военно – апелативен съд за осигуряване на средства за пътуване на основание чл. 226 от Закона за отбраната и въоръжените сили.
1.19. Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на пътни на съдии на основание чл. 226 от Закона за отбраната и въоръжените сили, Наредба № Н-7/17.05.2013 г. на МО и Заповед № ОХ-31/16.01.2014 г.
1.20. Постъпили писма от Районен съд гр. Варна и Районен съд гр. Асеновград, с искане за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на озвучаване за съдебна зала.
1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на стелажи за архив и ремонт на същия.
1.23. Постъпили писма от Районен съд гр. Павликени, Районен съд гр. Първомай, Районен съд гр. Русе и Софийски военен съд, с искане за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
1.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на суми по граждански договори, възнаграждения на съдебни заседатели и хонорари на вещи лица, които не са самоосигуряващи се.

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

2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени 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”.
2.2. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2014 г., с цел осигуряване на средства за допълнително закупуване и монтиране на бленди на стената 369 броя зад работните места в сградата на СРС на бул. „Цар Борис III” № 54.

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

4. Одитни доклади.
4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. София, съгласно решение на ВСС по т. 60 по протокол № 22/29.05.2014 г. от одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 10/06.03.2014 г.

5. Разни.
5.1. Доклад от Елка Атанасова – член на ВСС и ръководител проект относно приемане на решение на ВСС, с което утвърждава протокол от работа на комисия по чл. 101г от ЗОП, назначена със заповед № 95-00-197/26.06.2014 г. на г-жа Елка Атанасова – ръководител проект за разглеждане и оценка на получени оферти в резултат на публикувана публична покана с предмет „Провеждане на одит” 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 ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № 13-24-1/15.11.2013 г.
5.2. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2014 г.
5.3. Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС.




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


