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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  43
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  24 септември 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” 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 Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА извършването на корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Ловеч за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с ......
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Ловеч с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” /за периода от 01.07.2014 г. до 31.09.2014 г./.
3. След извършване на промените по бюджетите за 2014 г. на МТСП и на съдебната власт с цел възстановяване на извършени разходи от Окръжен съд гр. Ловеч по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” със сумата на корекциите да бъде увеличен бюджета на ВСС по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2014 г.




2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетите за 2014 г. на Административен съд гр. Враца и Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на ВСС с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Враца с .....


3. ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетите на органи на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания за персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджетите за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания” с ..... на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт.


4. ОТНОСНО: Искания за корекция на бюджетите на органи на съдебната власт 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.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджетите на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив и закупуване на акумулатори за СОТ.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Карнобат за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... (за авариен ремонт на покрив и фасада ..... и ..... за закупуване на акумулатори за СОТ).
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 Софийски районен съд за осигуряване на средства за обзавеждане на сградата на Софийски районен съд на бул. „Цар Борис III” № 54.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препоръчва на административния ръководител на Софийски районен съд, разходите по обзавеждане на сградата на бул. „Цар Борис III” № 54 да бъдат поети в рамките на утвърдената бюджетна сметка (с протокол № 40 на ВСС от 18.09.2014 г. са отпуснати допълнителни ..... по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.)

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

7. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Прокуратурата на Република България и по бюджета на учебните и почивни бази.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Извършва вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Прокуратурата на РБългария, както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” с .....
1.2. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УТВЪРЖДАВА актуализиран бюджет за дейността на учебните и почивни бази в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на РБългария за 2014 г., съгласно приложението.

8. 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”
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. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

10. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1414 в Районен съд гр. Тутракан.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС да даде разяснение на какво основание е дадена препоръка 1.

Разни.

11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за смяна на обслужващата банка „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, считано от 01.11.2014 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 :

Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Троян да проведе нов конкурс за избор на обслужваща банка на съда, достъпен за всички банки на територията на общината.
Мотиви: Банковото обслужване на бюджетните организации се извършва безплатно от търговските банки и при избор на обслужваща банка в органите на съдебната власт не са налице предпоставки за прилагането на Закона за обществените поръчки, но е препоръчително да бъде направен при спазване на принципите посочени в чл. 2 от ЗОП.


12. ОТНОСНО: Предложение от Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България относно информация – отчет за изпълнението на Плана за действие на Прокуратурата на Република България, изпратено от комисия „Международна дейност”, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение предложението от Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България относно информация – отчет за изпълнението на Плана за действие на Прокуратурата на Република България.


13. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Нови пазар относно въвеждане на единни стандарти за всички органи на съдебната власт за изработване и използване на графични символи – лого на отделните органи, оформянето на официалната кореспонденция, използването на еднакви печати, изпратено от комисия „Публична комуникация”, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изразява положително становище за въвеждане на единни стандарти за всички органи на съдебната власт за изработване и използване на графични символи – лого на отделните органи, оформянето на официалната кореспонденция и използването на еднакви печати.


14. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 40/17.09.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно предложение за удължаване с две години срока на командироване на Николай Енчев Енчев – съдия в Софийски градски съд, в качеството му на командирован национален експерт (seconded national expert) в Генерална дирекция „Правосъдие” (JUST) на Европейската комисия в гр. Брюксел, Кралство Белгия, считано от 01.01.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде удължен срока на командироване на Николай Енчев Енчев – съдия в Софийски градски съд, за изпълнение на задълженията му като командирован национален експерт (seconded national expert) в Генерална дирекция „Правосъдие” (JUST) на Европейската комисия в гр. Брюксел, Кралство Белгия, за срок от още две години, считано от 01.01.2015 г.
2. Разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС. 


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „....” с рег. № .... за нуждите на .......
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
На основание чл. 11, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил „....” с рег. № ....., числящ се на Районен съд гр. Елхово да се предостави безвъзмездно на ......
2. ВЪЗЛАГА на председателя на Районен съд гр. Елхово да предприеме действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.


16. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Добрич с вх. № 11-11-354/18.09.2014 г. относно решение № 34 от 29.07.2014 г. на Общински съвет гр. Добрич.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Административен съд гр. Добрич с вх. № 11-11-354/18.09.2014 г. относно решение № 34 от 29.07.2014 г. на Общински съвет гр. Добрич.


17. ОТНОСНО: Предложение от .... - председател на Центъра по спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд за организиране на втора среща на членовете на ВСС с .... - адвокат от Сан Франциско, Съединените щати, партньор в кантората „Фенуик и Уест”, директор на Фондация за инициативи за устойчиво развитие на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

	НЕ ВЪЗРАЗЯВА да се проведе втора среща на членовете на ВСС с .... - адвокат от Сан Франциско, Съединените щати, като датата за провеждане да се определи съвместно с г-жа ......


18. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 40/17.09.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно Заявление за достъп до обществена информация от .... – редактор в „Правен свят” с рег. № 53/10.09.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДОСТАВЯ на комисия „Международна дейност” изготвената справка /информация/ за разходите по командироването на членовете на Висшия съдебен съвет в чужбина за периода 03.10.2012 г. – 08.09.2014 г.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за съдебни заседатели, граждански договори, облекло и други плащания /болнични от работодател/ до края на 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2014 г. на Софийски районен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за съдебни заседатели, граждански договори и други плащания /болнични от работодател/ до края на 2014 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт.


20. ОТНОСНО: Необходимост от осигуряване на софтуерен продукт за изпълнение изискванията на Закона за обществените поръчки.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВ” в дирекция „Правна”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема доклада от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВ” в дирекция „Правна”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер до ...... без ДДС за предоставяне услуга за ползване на софтуерен продукт „ПроЗОП”.
3. Предоставя на КПКИТС за определяне на двама служители от дирекция „ИТСС”, които да бъдат обучени за ползването на софтуерен продукт „ПроЗОП”.


24. 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 25.09.2014 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 Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.

1.2. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

1.3. Искания за корекции на бюджетите на органи на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания за персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло.

1.4. Искания за корекция на бюджетите на органи на съдебната власт 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.

1.5. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за съдебни заседатели, граждански договори, облекло и други плащания /болнични от работодател/ до края на 2014 г.

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив и закупуване на акумулатори за СОТ.

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

2.1. Корекция по бюджета на Прокуратурата на Република България и по бюджета на учебните и почивни бази.

2.2. 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”.

4. Разни.

4.1. Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „....” с рег. № ..... за нуждите на .................





ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
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