

12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  49
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 5 ноември 2014 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – за председател
Каролина Неделчева
Камен Иванов
Румен Георгиев 

ОТСЪСТВА: Михаил Кожарев


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: Корекция по бюджета на Прокуратура на Република България с цел осигуряване на средства за извършени командировъчни разходи за участие в конкурсни комисии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Прокуратурата на Република България за 2014 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи по командироването на магистрати участващи в изпитните комисии по обявените конкурси за младши съдии и прокурори, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ...
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Прокуратурата на Република България с .....


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд 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 за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в състава на изпитна комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА извършването на корекция по бюджета на ВСС и Окръжен съд гр. Разград за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Разград с ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в състава на изпитна комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя UPS, 16 броя RAM-памети и 3 броя слушалки.
Извлечение от протокол № 34/30.09.2014 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. Благоевград за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Благоевград с ..... за закупуване на 2 /два/ броя UPS, 16 броя RAM-памети и 3 броя слушалки.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за спешен авариен ремонт в котелно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Враца за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за авариен ремонт в котелно помещение (подкачваща помпа и предпазен клапан пред разширителен съд на котела).
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


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


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт ТРЗ RZWINN.

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 Административен съд гр. Шумен и ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Административен съд гр. Шумен с ..... за закупуване на програмен продукт ТРЗ RZWINN.


8. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на Районен съд гр. Ихтиман с цел осигуряване на средства за доставка на дизелово гориво.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за дизелово гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат 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. Варна 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. Кубрат 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.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за неотложен ремонт на копирна машина.
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. Кюстендил за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за неотложен ремонт на копирна машина.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

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 Окръжен съд гр. Ямбол с ..... за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по 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.


12. ОТНОСНО: Извършена доставка на дизелово гориво за нуждите на Окръжен съд гр. Добрич.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Обръща внимание на и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Добрич, че не следва да извършва действия свързани с подаване на Заявка за доставка на дизелово гориво, както и да подписва фактури от името на Висшия съдебен съвет, в качеството му на Възложител по Договор № 45-06-050/24.09.2014 г. за доставка на дизелово гориво за отопление на органите на съдебната власт, без да е упълномощено лице за това.
Мотиви: С решение на ВСС по т. 13 от протокол № 42/01.10.2014 г. административните ръководители на органите на съдебната власт, по Приложение № 1 /Списък на обектите, подлежащи на зареждане с гориво за отопление/ от Договор № 45-06-050/24.09.2014 г., са упълномощени да подават заявка за необходимото количество дизелово гориво, както и да подписват фактура за доставеното им гориво от името на Висшия съдебен съвет, който е възложител по Договора. И.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Добрич не е упълномощено лице съгласно цитираното Приложение.

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Добрич за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за дизелово гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт.

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

13. 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 § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
5. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ...., съгласно Приложение № 1.

Разни.

17. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Военно-апелативен съд във връзка с предложение за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил „....” на друга бюджетна организация.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УКАЗВА на и.ф. административен ръководител на Военно-апелативен съд да предложи друга бюджетна организация, на която да се предостави безвъзмездно за управление служебният автомобил „....” с рег. № ...., числящ се на Военно-апелативен съд.


18. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Габрово 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. Габрово 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 транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Габрово, 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.


19. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 33/27.10.2014 г. от заседание на Комисия по правни въпроси относно определяне на член от комисията за включване в работна група за изготвяне на становище по проекта на Инструкция за осъществяване на взаимодействието между НАП и ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 33/27.10.2014 г., т. 5.


20. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 35/28.10.2014 г. от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт относно проект на Инструкция за осъществяване на взаимодействие между НАП и ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт по протокол № 35/28.10.2014 г., т. 2.


21. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” от 29.10.2014 г. във връзка с писмо от Главния прокурор на Република България, относно избор на прокурор за участие в подгрупата за прокурори към проекта на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) – „Независимост и отчетност на съдебната власт”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани Соня Найденова – представляващ ВСС и председател на комисия „Международна дейност” и прокурор Цветомир Йосифов – завеждащ отдел 04 „Международен” при Върховна касационна прокуратура за участие във Втора работна среща на екипа на Проект „Независимост и отчетност на съдебната власт” на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 30 ноември – 3 декември 2014 г., в гр. Брюксел, Белгия.
1.1. Пътните разходи, разходите за 3 нощувки, дневни пари за четири дни, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на ВСС. Пътуването ще се извърши със самолет.
2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани двама членове от Комисия по дисциплинарните производства и преводач за участие във Втората работна среща на екипа на Проект 2 на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2014/2015 г. „Стандарти V: Дисциплинарни производства по отношение на съдиите”, която ще се проведе на 8 и 9 декември 2014 г., в гр. Дъблин, Ирландия.
2.1. Пътните разходи, разходите за 3 нощувки, дневни пари за четири дни, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на ВСС. Пътуването ще се извърши със самолет.


22. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” от 29.10.2014 г. относно Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти на Висшия съдебен съвет към 30.09.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предоставя на комисия „Международна дейност” допълнителна информация към 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.


23. ОТНОСНО: Писмо от УО на ОПАК с вх. № 04-14-105/31.10.2014 г. относно проверка на място на проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” по договор с рег. № С 11-15-5/04.09.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от УО на ОПАК с вх. № 04-14-105/31.10.2014 г. относно проверка на място на проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” по договор с рег. № С 11-15-5/04.09.2012 г.
Препраща на комисия „Международна дейност” писмо с вх. № 04-14-108/31.10.2014 г. от УО на ОПАК.


24. ОТНОСНО: Жалба с вх. № 96-00-446/27.10.2014 г. от ......

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА получената жалба от ..... на председателя на Софийски градски съд, по компетентност.


25. ОТНОСНО: Заявление с вх. № 96-00-446/30.10.2014 г. от .....

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА полученото заявление от .... на председателя на Софийски градски съд, по компетентност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

27. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Националния институт на правосъдието 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 Националния институт на правосъдието за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със .....
2. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” с .....
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с .....


28. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-1860/03.11.2014 г. от административните ръководители на Районен съд гр. Пирдоп и Районна прокуратура гр. Пирдоп, с искане за осигуряване на средства за подмяна на подови настилки, подмяна на врати и корекция на тавани.
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. Пирдоп за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за подмяна на подови настилки, подмяна на врати и корекция на тавани.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


30. ОТНОСНО: Писмо вх. № 04-00-180/27.10.2014 г. от Министерство на правосъдието относно отмяна от Върховния административен съд на Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

На основание чл. 403 от Закона за съдебната власт, след получаване на проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица комисия „Бюджет и финанси” ще изрази становище.


31. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 06.11.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 06.11.2014 г.


32. 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 06.11.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

1.1. Корекция по бюджета на Прокуратура на Република България с цел осигуряване на средства за извършени командировъчни разходи за участие в конкурсни комисии.

1.2. Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

1.3. Извършена доставка на дизелово гориво за нуждите на Окръжен съд гр. Добрич.

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в състава на изпитна комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища.

1.5. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя UPS, 16 броя RAM-памети и 3 броя слушалки.

1.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за спешен авариен ремонт в котелно помещение.

1.7. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.

1.8. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт ТРЗ RZWINN.

1.9. Корекция на бюджета на Районен съд гр. Ихтиман с цел осигуряване на средства за доставка на дизелово гориво.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за неотложен ремонт на копирна машина.

1.12. Писмо вх. № 11-07-1860/03.11.2014 г. от административните ръководители на Районен съд гр. Пирдоп и Районна прокуратура гр. Пирдоп, с искане за осигуряване на средства за подмяна на подови настилки, подмяна на врати и корекция на тавани.

- „ОТЛАГА”

1.13. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

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

2.1. Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2014 г.

2.2. 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”.






ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           							ДИМИТЪР УЗУНОВ








