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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  32
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  23 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: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявените конкурси за повишаване и преместване в длъжност „съдия” в Окръжен съд – търговска колегия и гражданска колегия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявените конкурси за повишаване и преместване в длъжност „съдия” в Окръжен съд – търговска колегия и гражданска колегия.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., съгласно приложените списъци, неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., съгласно приложените списъци, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., съгласно приложените списъци, неразделна част от решението.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., съгласно приложените списъци, неразделна част от решението.
5. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г. с .....


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати 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. Пловдив за 2014 г. с ....., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати 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. Пловдив с .....


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за неотложен ремонт на покрива на Съдебна палата гр. Пловдив.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” в размер на ....., с цел осигуряване на средства за неотложен ремонт на покрива на Съдебна палата гр. Пловдив.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за възстановяване на направените разходи за командироване на магистрат за участие в състава на изпитна комисия на конкурса за младши съдии и прокурори, за повишаване и преместване, и за първоначално назначаване за периода 21.03.2014 г. – 06.06.2014 г., определени с решение по протокол № 12/13.03.2014 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 корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Монтана за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Монтана със .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на направените разходи за командироване на магистрат за участие в състава на изпитна комисия на конкурса за младши съдии и прокурори, за повишаване и преместване, и за първоначално назначаване за периода 21.03.2014 г. – 06.06.2014 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник 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 работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със ..... за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Перник за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със ..... за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на сървър и сървърен шкаф.
Извлечение от протокол № 26/08.07.2014 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 ВСС и Административен съд гр. Кърджали за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Кърджали със ..... за закупуване на сървърен шкаф.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES.
Извлечение от протокол № 26/08.07.2014 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. Несебър и ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със .....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Несебър със ...... за закупуване на програмен продукт JES.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на разликата 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 т. 29, Протокол № 10 от 04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета на съдебната власт за 2014 г. между Районен съд гр. Плевен, Софийски градски съд и Софийски районен съд, с цел осигуряване на средства за командировани съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски градски съд за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ...... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии в СГС и СРС.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за доставка и монтаж на инверторен климатик за сървърно помещение.

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 за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за доплащане на сума за облекло.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за корекция на бюджета на Районен съд гр. Брезник за 2014 г.. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... необходими за доплащане на сума за облекло, 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 за корекция да се внесе в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за персонала по извънтрудови правоотношения, СБКО, болнични, ток, вода, телефони, пощенски услуги, зареждане на тонер касети, профилактични прегледи, вещи лица,  експертизи и канцеларски материали.

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. Девня с ..... по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
2. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Девня с ..... по § 10-00 „Издръжка”, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
3. 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.
4. Искането да се внесе в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Момчилград за осигуряване на средства за изплащане на суми за съдебни заседатели, СБКО и възнаграждения за сметка на работодателя за първите три дни от временната нетрудоспособност.

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. Момчилград за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., в т.ч. ..... за изплащане на суми за съдебни заседатели и ..... за изплащане на СБКО, 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.
4. Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Момчилград да отправи искане за извършване на вътрешно компенсирана промяна, с цел осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временната нетрудоспособност по чл. 40, ал. 5 от КСО със ..... между § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Окръжен съд гр. Шумен с вх. № 11-06-606/14.07.2014 г. с искане за корекция на бюджета по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации.

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

14. 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” със ....., съгласно Приложение № 1.

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

Разни.

18. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно изменение на решение на ВСС по Протокол № 24/12.06.2014 г., т. 79.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ИЗМЕНЯ решение по Протокол № 24/12.06.2014 г., т. 79, като същото да се чете:
УПЪЛНОМОЩАВА Димитър Тончев Петров - главен секретар на ВСС с право на първи подпис да подписва приходните и разходни касови документи в администрацията на ВСС.


19. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Генерал Тошево за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Генерал Тошево да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на приходите от такси и набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Генерал Тошево, във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


20. ОТНОСНО: Заявление от ..... с вх. № 96-00-274/18.07.2014 г. относно изплащане на дължимо обезщетение по чл. 224 от КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


21. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” във връзка с писмо от Националния институт на правосъдието относно разпределение на дългосрочни стажове по Обменна програма 2014 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА Борислав Панчов – прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик да участва в дългосрочен стаж в Евроджъст по Обменна програма 2014 на Европейската мрежа за съдебно обучение, за период от 3 месеца, считано от 15.09.2014 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия.
2. Всички разходи за пътни, нощувки и дневни са за сметка на Европейската мрежа за съдебно обучение.
3. Разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


22. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Сандански с вх. № 11-07-1341/17.07.2014 г. относно лихвеният процент, с който се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на Районен съд гр. Сандански.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Сандански с вх. № 11-07-1341/17.07.2014 г. относно лихвеният процент, с който се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на Районен съд гр. Сандански.
2. Да се уведоми председателя на Районен съд гр. Сандански, че решение на Комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 22/22.05.2013 г., т. 32 е с препоръчителен характер.


23. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Кнежа с вх. № 94-00-325/08.07.2014 г. относно решение по т. 16 от заседанието на комисия „Съдебна администрация”, проведено на 02.07.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до произнасяне на комисия „Съдебна администрация”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

24. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България 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 Прокуратурата на Република България за 2014 г. с цел осигуряване на средства за частично изплащане на обезщетения по ЗСВ, КТ и ЗОВСРБ, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения” със .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със .....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2014 г. с цел осигуряване на средства за текуща издръжка, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения” със .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” със ......


25. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за корекция на бюджета на Прокуратура на РБ за 2014 г. във връзка с изплащане на обезщетения по изпълнителни листове.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА на експертите от комисия „Бюджет и финанси” за изготвяне на становище и мотиви.


26. 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 „.....” 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 окончателно плащане в размер на ....... с ДДС по договор № 45-06-025/19.03.2014г. между ВСС и „....” 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.


27. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ВСС по изпълнение на дейността му, съгласно Закона за съдебната власт, както и във връзка с реализацията на проекти, изпълнявани от ВСС”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да възложи чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и при условията на Глава осма „а” от ЗОП обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ВСС по изпълнение на дейността му, съгласно Закона за съдебната власт, както и във връзка с реализацията на проекти, изпълнявани от ВСС”, както и да сключи договор с избрания изпълнител за срок от 1 /една/ година или да оттегли публичната покана.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на офис обзавеждане.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Специализиран наказателен съд за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на офис обзавеждане.
Средствата в размер на ...... по § 10-00 „Издръжка” са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


29. ОТНОСНО: Служебна корекция по бюджета на Районен съд гр. Трявна по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на служебна корекция по бюджетите за 2014 г. на ВСС и Районен съд гр. Трявна, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Трявна с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на ел. енергия.


30. ОТНОСНО: Писмо от Върховен касационен съд с вх. № 11-01-080/22.07.2014 г., с искане за корекция на бюджета за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета на Върховен касационен съд за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” в размер на ......, с цел осигуряване на средства за възстановяване на щетите нанесени на стъклата в сградата на Софийската съдебна палата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


33. 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.

1. Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно изменение на решение на ВСС по Протокол № 24/12.06.2014 г., т. 79.

2. Организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ВСС по изпълнение на дейността му, съгласно Закона за съдебната власт, както и във връзка с реализацията на проекти, изпълнявани от ВСС”.

3. Служебна корекция по бюджета на Районен съд гр. Трявна по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г.


34. 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. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявените конкурси за повишаване и преместване в длъжност „съдия” в Окръжен съд – търговска колегия и гражданска колегия.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2014 г.

3. Писмо от Върховен касационен съд с вх. № 11-01-080/22.07.2014 г., с искане за корекция на бюджета за 2014 г.


35. 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 24.07.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

1.1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати 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.
1.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за неотложен ремонт на покрива на Съдебна палата гр. Пловдив.

1.3. Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на офис обзавеждане.

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за възстановяване на направените разходи за командироване на магистрат за участие в състава на изпитна комисия на конкурса за младши съдии и прокурори, за повишаване и преместване, и за първоначално назначаване за периода 21.03.2014 г. – 06.06.2014 г., определени с решение по протокол № 12/13.03.2014 г. и протокол № 11/21.03.2013 г., т. 9 на ВСС.

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

1.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на сървър и сървърен шкаф.

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES.

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии.

1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за доставка и монтаж на инверторен климатик за сървърно помещение.

- „ОТЛАГА”

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за доплащане на сума за облекло.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за персонала по извънтрудови правоотношения, СБКО, болнични, ток, вода, телефони, пощенски услуги, зареждане на тонер касети, профилактични прегледи, вещи лица,  експертизи и канцеларски материали.

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Момчилград за осигуряване на средства за изплащане на суми за съдебни заседатели, СБКО и възнаграждения за сметка на работодателя за първите три дни от временната нетрудоспособност.

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”.






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





