

11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  48
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 29 октомври 2014 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Михаил Кожарев - председател
Каролина Неделчева
Камен Иванов
Румен Георгиев 

ОТСЪСТВА: Димитър Узунов


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


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2014 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 30.09.2014 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2014 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

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

2. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в окръжните съдилища-гражданска колегия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в окръжните съдилища–гражданска колегия, да се изплащат от окръжните съдилища.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Разград за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
5. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г. с .....
6. Възнаграждението на хабилитираните членове на конкурсните комисии в размер на ....., следва да се изплатят от бюджета на Висш съдебен съвет за 2014 г., съгласно приложените справки.
 

3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2014 г. на Окръжен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г., по § 10-00 „Издръжка”.


4. 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, нает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане на разликата в работната заплата /за периода от 01.07.2014 г. до 31.10.2014 г./ на командировани съдии.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Перник за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане на разликата в работната заплата /за периода от 01.07.2014 г. до 31.10.2014 г./ на командировани съдии.
3. Препоръчва на административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник да отправи ново искане за корекция по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения”, за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии /за периода от 01.11.2014 г. до 31.12.2014 г./, след изплащане на трудовите възнаграждения за месец ноември.


5. ОТНОСНО: Постъпили писма от Окръжен съд гр. Хасково с вх. № 11-06-832/20.10.2014 г. и Окръжен съд гр. Видин с вх. № 11-06-838/20.10.2014 г., с искане 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 № 10/04.03.2009 г.
1. УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета между Окръжен съд гр. Хасково и Районен съд гр. Несебър за 2014 г. с цел осигуряване на средства за командирован съдия, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови и служебни правоотношения” с .... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия в Районен съд гр. Несебър.
2. УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета между Окръжен съд гр. Видин и Софийски апелативен съд за 2014 г. с цел осигуряване на средства за командирован съдия, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Видин за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия в Софийски апелативен съд.


6. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” към 24.10.2014 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” на органи на съдебната власт съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, електрическа енергия, телефонни и интернет услуги и др., както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с .....
1.2. Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт.


7. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” към 24.10.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания”, на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане суми за съдебни заседатели, вещи лица, СБКО и др., както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с .....
1.2. Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт.


8. ОТНОСНО: Новопостъпили искания за корекции 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 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.

9. ОТНОСНО: Новопостъпили искания за корекции на бюджетите на органи на съдебната власт за 2014 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни разходи”, с цел осигуряване на средства за изплащане на суми за държавни такси и данъци.

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 § 19-00 „Платени данъци, такси и административни разходи” с ....., на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на суми за държавни такси и данъци.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна 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.
УТВЪРЖДАВА извършването на корекции по бюджетите на Върховен административен съд и Административен съд София - град за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” на Върховен административен съд с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати” на Административен съд София - град с ......


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев 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. Благоевград 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. Гоце Делчев 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.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2014 г. на Районен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г., по § 10-00 „Издръжка”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за закупуване на архивни шкафове.

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. Тетевен за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на архивни шкафове.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за увеличение на бюджета на съда по § 10-00 „Издръжка” със сумата на изплатено застрахователно събитие на стойност .....

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., представляваща обезщетение по застрахователно събитие. Бюджетът на съда вече е увеличен с цел възстановяване на щетите от застрахователното събитие.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево 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 на Районен съд гр. Раднево за предоставяне на ..... по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
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.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за подмяна на два SAS диска, участващи в RAID масивите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС писмото на Районен съд гр. Кюстендил с вх. № 11-07-1806/23.10.2014 г., за разглеждане на частта от искането в размер на ..... за подмяна на два SAS диска, участващи в RAID масивите.

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

17. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2014 г. включително промени по бюджета на учебното и почивно дело.

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 РБ за 2014 г. с цел осигуряване на средства за обезщетения по ЗСВ и КТ, за СБКО и облекло, за временна нетрудоспособност за първите три дни за сметка на работодателя, обезщетения по ЗОДОВ, капиталови разходи във връзка с изпълнение на договори по ЗОП, както следва:
 
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения” с .....
 1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
1.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с ....
1.4. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” с .....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Прокуратурата на РБ за 2014 г. с цел осигуряване на средства за  текуща издръжка, както следва:
 2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” със  .....
 2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” със ......
3. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на учебното и почивно дело в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на РБ, съгласно приложението.


18. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Инспектората към ВСС за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Инспектората към ВСС за 2014 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на суми за работно облекло и закупуване на лицензи за антивирусен продукт, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” със .....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” с .....


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2014 г., с цел осигуряване на софтуер за компютърната и звукозаписната техника и комуникационното оборудване на сградата 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., с цел осигуряване на софтуер за компютърната и звукозаписната техника и комуникационното оборудване на сградата на бул. „Цар Борис III” № 54.
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” със .....


20. 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.

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

Одитни доклади.

22. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Кърджали.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Кърджали.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Кърджали за изпълнение на препоръките и изпълнението на препоръките по т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 8 от плана за действие, съгласно представената писмена информация.


23. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Перник по одобрения план за действие, приет с решение на ВСС по протокол № 24/12.06.2014 г., т. 80.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява изпълнението на препоръките по точки 1, 3 и 4.1. от плана за действие, приет с решение на ВСС по протокол № 24/12.06.2014 г., съгласно предоставената информация.
2. Указва на административния ръководител на Районен съд гр. Перник да предприеме действия за изпълнението на препоръката по точка 4.4. от плана за действие и да изпрати информация в дирекция „Вътрешен одит”.

Разни.

24. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за ІII-то тримесечие на 2014 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява направените разходи за командировки на Членовете на Висшия съдебен съвет за ІII-то тримесечие на 2014 г.
2. Одобрява направените разходи за командировки на Главния прокурор на Република България за ІII-то тримесечие на 2014 г.
3. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Директора на Националния институт на правосъдието и на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за ІII-то тримесечие на 2014 г.


25. ОТНОСНО: Сключване на договор за мониторинг, абонаментно обслужване и техническо поддържане на СОТ – система, състояща се от сигнално-охранителна техника на обект регистратура на Висш съдебен съвет.
Доклад от Мая Атанасова – главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Да се сключи договор с „....” ООД за мониторинг, абонаментно обслужване и техническо поддържане на СОТ – система, състояща се от сигнално-охранителна техника на обект регистратура на Висш съдебен съвет, за срок от 2 (две) години.
2. Възлага на Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет изпълнението на решението по т. 1.
26. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти на Висшия съдебен съвет към 30.09.2014 г.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предоставя на комисия „Международна дейност” Обобщена справка за получените и изразходвани средствата по ОПАК и Норвежкия финансов механизъм от Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 30.09.2014 г.


27. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд София - град с вх. № 91-00-099/20.10.2014 г. относно прилагане на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Административен съд София - град да не премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.


28. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 39/10.09.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно проект на Инструкция за осъществяване на взаимодействие между Национална агенция за приходите и Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 39/10.09.2014 г.


29. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 33/11.09.2014 г. от заседание на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” относно проект на Инструкция за осъществяване на взаимодействие между Национална агенция за приходите и Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение  на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” по протокол № 33/11.09.2014 г. 


30. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 27/15.09.2014 г. от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет относно проект на Инструкция за осъществяване на взаимодействие между Национална агенция за приходите и Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет по протокол № 27/15.09.2014 г. 


31. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски окръжен съд с вх. № 11-06-852/22.10.2014 г. във връзка с решение на ВСС по протокол № 37/31.07.2014 г., доп.т. 29 и прилагането на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изпрати на председателя на Софийски окръжен съд решение на Комисия по правни въпроси по протокол №29/29.09.2014 г.


32. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 29/29.09.2014 г. от заседание на Комисия по правни въпроси във връзка с писмо от председателя на Апелативен съд гр. Пловдив относно изчисляване размера на допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на съдебни служители, назначени преди решението на ВСС по протокол № 37/31.07.2014 т., доп.т. 29.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия по правни въпроси по протокол №29/29.09.2014 г.


33. ОТНОСНО: Анализ на медийните участия на членовете на ВСС за периода юли-септември 2014 г.
Извлечение от протокол № 38/21.10.2014 г. от заседание на комисия „Публична комуникация”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Анализ на медийните участия на членовете на ВСС за периода юли-септември 2014 г.
34. ОТНОСНО: Писмо от Съюза на юристите в България с предложение за публикуване на анализи, коментари и отзиви от страна на магистрати в списание „Общество и право”, изпратено от комисия „Публична комуникация”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Съюза на юристите в България с предложение за публикуване на анализи, коментари и отзиви от страна на магистрати в списание „Общество и право”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

39. ОТНОСНО: Освобождаване на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на комуникационна стратегия на съдебната власт” в изпълнение на договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Дава съгласие, на основание решение по протокол №47/23.10.2014 г. от заседание на Висшия съдебен съвет и на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП на  отстранените участници в срок от 5 работни дни след изтичането на срока за  обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител, от набирателната сметка на ВСС да бъдат възстановени гаранциите за участие на следните участници: 
	„Вирус Промоушънъл Сълюшън”ЕООД	 - ....; 
	”Гравити О” ЕООД                 			 - .....; 
„Апра”ООД                     				 - ......;

„О Три Пи Ар”ЕООД 				 - ......;
 Агенция „Стратегма „ООД                           - ......;

2. Дава съгласие, на основание решение по протокол №47/23.10.2014 г. от заседание на Висшия съдебен съвет  и на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществената поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител от набирателната сметка на ВСС да бъдат възстановени гаранциите за участие на следните участници: 
	На първо място Обединение Консорциум «Ефективна комуникация « съдружник Екшън Глоубъл Комюникейшън България ООД - .....
	На второ място Обединение «Ефективна комуникация в съдебната система» - съдружник Агенция Про уей ЕООД - ....
	На трето място „Ефективни комуникации”ДЗЗД- съдружник „Нео сървисис”ООД - .....
	На четвърто място Обединение «Ефективни комуникации» с водещ член Публисис АД – ......



41. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Габрово с вх. № 94-00-854/24.10.2014 г. във връзка с постъпило заявление от ...., в качеството си на управител и представляващ „....” ООД относно възстановяване на обезпечение по чл. 423, ал. 2 от ГПК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Сметката за чужди средства на Окръжен съд гр. Габрово е блокирана в „Корпоративна търговска банка” АД, поради което следва да се изчака възстановяване на сумата по установения законов ред.


42. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
2. ПРЕДЛАГА на Главния секретар Димитър Тончев да командирова инж. Шиклев за оглед на място и изготвяне на доклад за необходимите мерки за недопускане на наводняване на сградата. 


43. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 30.10.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 30.10.2014 г.

1. Корекция на бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка”.

2. Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” към 24.10.2014 г.

3. Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” към 24.10.2014 г.

4. Новопостъпили искания за корекции 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 суми за облекло.

5. Новопостъпили искания за корекции на бюджетите на органи на съдебната власт за 2014 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни разходи”, с цел осигуряване на средства за изплащане на суми за държавни такси и данъци.

6. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2014 г., включително промени по бюджета на учебното и почивно дело.

7. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Инспектората към ВСС за 2014 г.

8. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2014 г., с цел осигуряване на софтуер за компютърната и звукозаписната техника и комуникационното оборудване на сградата на бул. „Цар Борис III” № 54.

9. 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”.

10. Сключване на договор за мониторинг, абонаментно обслужване и техническо поддържане на СОТ – система, състояща се от сигнално-охранителна техника на обект регистратура на Висш съдебен съвет.


44. 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 30.10.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2014 г.

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

2.1. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в окръжните съдилища-гражданска колегия.

2.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист.

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

2.4. Постъпили писма от Окръжен съд гр. Хасково с вх. № 11-06-832/20.10.2014 г. и Окръжен съд гр. Видин с вх. № 11-06-838/20.10.2014 г., с искане за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии.

2.5. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии.

2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист.

2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за закупуване на архивни шкафове.

- „НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ”

2.9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за увеличение на бюджета на съда по § 10-00 „Издръжка” със сумата на изплатено застрахователно събитие на стойност ......

- „ОТЛАГА”

2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

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

4. Одитни доклади.

4.1. Проект на решение по доклад на директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Кърджали.

4.2. Проект на решение по доклад на директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Перник по одобрения план за действие, приет с решение на ВСС по протокол № 24/12.06.2014 г., т. 80.

5. Разни.

5.1. Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за ІII-то тримесечие на 2014 г. 




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







