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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  39
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  2 септември 2014 г.



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

ОТСЪСТВА: Румен Георгиев


От администрацията на ВСС присъства: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”.


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

1. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявен конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплащат определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на РБ за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г. с .....


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за текущ ремонт на козирка.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Монтана за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...... за ремонт на козирка.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за авариен ремонт на дефектирала газообезопасителна система с теч на газ.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Търговище за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за авариен ремонт на газообезопасителна система.
 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 Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрива на сградата на ул. „Иван Вазов” № 1.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Велико Търново за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за авариен ремонт на ламаринена обшивка по покрива на сградата на ул. „Иван Вазов” № 1.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за доставка и монтаж на котел на твърдо гориво и ремонт на отоплителна инсталация.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Етрополе за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ..... за доставка и монтаж на котел на твърдо гориво и ремонт на отоплителна инсталация.
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 Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за почистване на нафтова цистерна и спешен ремонт на нафтова горелка.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Бяла Слатина за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за почистване на нафтова цистерна, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
2. ВРЪЩА на инж. Шиклев искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Бяла Слатина в частта му за ремонт на горелка, за набавяне на необходимите приложения към искането, съгласно Решение по т. 30 от протокол № 19/08.05.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”, касаещо указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията за закупуване на офис-оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Софийски апелативен съд за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ..... за изплащане на обезщетения по КТ, 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.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за изплащане на обезщетение по КТ, 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.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на четири климатика.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на климатици, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Смолян за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ..... за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, 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.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.


Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Раднево за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за изплащане на обезщетение по КТ, 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.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Стара Загора за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за изплащане на обезщетения по КТ, 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.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА решението си по т. 24 от протокол № 27/25.06.2014 г.


14. ОТНОСНО: Искане от председателите на Окръжен съд гр. Враца и Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за внедряване на модул „Съдебен призовкар”.


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. Враца с вх. № 11-06-713/20.08.2014 г., с искане за предоставяне на Окръжен съд гр. Враца и Районен съд гр. Враца по ..... с ДДС за съвместно внедряване на модул „Съдебен призовкар”.

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

15. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

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. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.

Разни.

18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за смяна на обслужващата банка „Юробанк България” АД, считано от 01.10.2014 г. 
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки – набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Раднево да се обслужват от „Първа инвестиционна банка” АД, считано от 01.10.2014 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Раднево.


19. ОТНОСНО: Възстановяване по банковата сметка на ..... конфискувана сума. 
Докладна записка от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ ВСС да възстанови сума в размер на ..... по банковата сметка на .......


20. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-041/21.07.2014 г. между ВСС и „.....” ООД с предмет на услугата изпълнение на обществена поръчка с предмет „Дейности за информация и публичност”. 
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати ..... с ДДС по договор № 45-06-041/21.07.2014 г. между ВСС и „....” ООД с предмет „Дейности за информация и публичност”, който е сключен в изпълнение на проект по ОПАК с наименование „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт”, договор № С 11-15-5/04.09.2012 г.
Сумата да се изплати със средства от бюджета на ВСС.


21. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-011/20.02.2013 г. между ВСС и „.....” ООД с предмет на услугата „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитането на разходите по договор С 11-15-5/04.09.2012 г.”
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати ...... с ДДС по договор № 45-06-011/20.02.2013 г. между ВСС и „.......” ООД с предмет „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитането на разходите по договор С 11-15-5/04.09.2012 г.”, който е сключен в изпълнение на проект по ОПАК с наименование „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт”, договор № С 11-15-5/04.09.2012 г.
Сумата да се изплати със средства от бюджета на ВСС.


22. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-057/16.12.2013 г. между ВСС и „.....” ООД с предмет на услугата изпълнение на обществена поръчка с предмет „Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение”.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати ..... с ДДС по договор № 45-06-057/16.12.2013 г. между ВСС и „......” ООД с предмет „Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение”, който е сключен в изпълнение на проект по ОПАК с наименование „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт”, договор № С 11-15-5/04.09.2012 г.
Сумата да се изплати със средства от бюджета на ВСС.


23. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 04-00-149/29.08.2014 г. от Главния секретар на Министерство на правосъдието за предприемане на действия по поддръжка на съдебното имущество в сградата на Апелативен специализиран наказателен съд.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА преписката на дирекция „Правна”, за становище.


24. ОТНОСНО: Становище от УС на Асоциацията на държавните съдебни изпълнители в България във връзка с предоставяне на информация по ЗДОИ на Камарата на частните съдебни изпълнители относно работата на държавните съдебни изпълнители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение становището на УС на Асоциацията на държавните съдебни изпълнители в България.


25. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 97-00-295/25.08.2014 г. от ..... – директор Фондация БИПИ за предоставяне на информация във връзка с публикуване на третото издание на изследването „Индекс на реформата в прокуратурата”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се предостави на ..... – директор Фондация БИПИ изготвената информация във връзка с публикуване на третото издание на изследването „Индекс на реформата в прокуратурата”.


26. ОТНОСНО: Становище от „....” ЕООД представлявано от адв. .... до председателя на Софийски градски съд, с копие до ВСС, по частна жалба на „....” ЕАД против определение от 17.07.2014 г. на Софийски районен съд, 56-ти състав, постановено по гр.д. № ......

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение становище от „.....” ЕООД представлявано от адв. .... до председателя на Софийски градски съд, с копие до ВСС.


27. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Никопол с вх. № 11-07-1501/25.08.2014 г. относно неизплатени фактури за текущи разходи.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от председателя на Районен съд гр. Никопол с вх. № 11-07-1501/25.08.2014 г.


29. ОТНОСНО: Доклад от .... – директор на дирекция „Международна дейност” относно попълване на Въпросник за оценка на съдебните системи на CEPEJ референтна година 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДОСТАВЯ на дирекция „Международна дейност” изготвените отговори на въпросите от Схемата за оценяване на съдебните системи – цикъл 2012-2014 г.


30. ОТНОСНО: Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. с приложена финансова обосновка.


Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

ПРИЕМА Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. с приложена финансова обосновка.
Същият да бъде изпратен на Министъра на правосъдието.





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

ЧЛЕНОВЕ:	  /П/  ДИМИТЪР УЗУНОВ


						 /П/  КАМЕН ИВАНОВ





