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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  52
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 12 ноември 2014 г.



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

ОТСЪСТВАЩИ: няма 

От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник отдел „БФ”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.


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

1. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в окръжните съдилища-наказателна и търговска 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 - наказателна и търговска колегия, да се изплащат от окръжните съдилища.
1. 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.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд 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. Благоевград 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. Варна за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Плевен за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
7. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г. с .....
8. 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.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас 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 Апелативен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума по ЗОДОВ на Прокуратурата на Република България.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка”.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас 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. Бургас по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума по ЗОДОВ на Прокуратурата на Република България.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка”.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски 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 Софийски районен съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за неотложен ремонт на новопридобит кабинет. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Монтана за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за неотложен ремонт на новопридобит кабинет. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за авариен ремонт на съдебна зала.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Силистра за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за авариен ремонт на съдебна зала.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за спешен авариен ремонт на газова горелка на отоплителен котел (подмяна на сервомотор).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за спешен авариен ремонт на газова горелка на отоплителен котел (подмяна на сервомотор).
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за обзавеждане на едно ново работно място.

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. Благоевград за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обзавеждане на ново работно място.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


10. 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.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на допълнителни средства за изплащане на облекло за двама новоназначени съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи бюджета на Районен съд гр. Дупница по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ..... за изплащане на облекло за двама новоназначени съдебни служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


12. 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 :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ивайловград за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на климатик, поради липса на източници на финансиране.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за подмяна на счупени работни столове.

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. Панагюрище за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за подмяна на четири работни стола.
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 Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за изплащане на дневни за 15 дни на командировани служители от Районен съд гр. Гълъбово.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Раднево за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на дневни за 15 дни на командировани служители от Районен съд гр. Гълъбово.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка”.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан 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. Чирпан по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума по ЗОДОВ на Прокуратурата на Република България.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка”.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за СИС.

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. Шумен за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на климатик за СИС.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


17. ОТНОСНО: Постъпили писма от Окръжен съд гр. Русе вх. № 11-06-895/31.10.2014 г., Административен съд гр. Благоевград с вх. № 11-11-420/03.11.2014 г. и Върховен административен съд с вх. № 11-02-115/03.11.2014 г., с искане 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 за увеличаване на бюджетите на Окръжен съд гр. Русе с ...., Административен съд гр. Благоевград с ..... и Върховен административен съд с ..... 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, поради липса на източници на финансиране.
2. Исканията могат да бъдат уважени след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


18. ОТНОСНО: Писмо от Административен съд гр. Русе с вх. № 11-11-431/06.11.2014 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:
ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Русе за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за новоназначен съдия, поради липса на източници на финансиране.
Корекция на бюджета на Административен съд гр. Русе за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, с цел осигуряване на средства за изплащане на трудови възнаграждения до края на годината, ще бъде извършена служебно.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.
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 Софийски военен съд с ..... за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства 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.


20. ОТНОСНО: Постъпили писма от Районен съд гр. Първомай вх. № 11-07-1877/05.11.2014 г. и Окръжен съд гр. Стара Загора с вх. № 11-06-908/04.11.2014 г., с искане 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 за увеличаване на бюджетите на Районен съд гр. Първомай с ..... и Окръжен съд гр. Стара Загора с ..... 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, поради липса на източници на финансиране.
2. Исканията могат да бъдат уважени след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за съдийски кабинет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на климатик за съдийски кабинет, поради липса на средства и външни източници на финансиране.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, хонорари на вещи лица и преводачи, и по сключен граждански договор за поддръжка на компютърна мрежа.

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. Сливница с ..... за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, хонорари на вещи лица и преводачи, и по сключен граждански договор за поддръжка на компютърна мрежа, 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.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Обединява т. 23 от дневния ред с т. 41.


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

24. 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” и § 10-00 „Издръжка”.

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.

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

Разни.

29. ОТНОСНО: Връщане на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на програма за професионална квалификация на магистрати, извън Националния институт на правосъдието. Разработване на обучителни модули за провеждане на специализирани обучения. Провеждане на специализирани обучения на магистрати.” в изпълнение на договор № 13-24-1/15.11.2013 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 Гл. счетоводител на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Дава съгласие, на основание решение по протокол № 39/10.09.2014 г. от заседание на Висшия съдебен съвет и на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП да бъдат възстановени гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници, както следва:
- ДЗЗД Консорциум „ФПИ-ИДЕИН” – ......
- „Теза” ЕООД – .....


30. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Кюстендил за смяна на обслужващата банка „Алианц Банк България” АД, считано от 01.01.2015 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 Окръжен съд гр. Кюстендил да се обслужват от „Централна кооперативна банка” АД, считано от 01.01.2015 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 Окръжен съд гр. Кюстендил. 


31. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Дулово 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. Дулово да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Дулово, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


32. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Първомай 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. Първомай да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Първомай, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


33. ОТНОСНО: Проект на Единна методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища, изпратен от Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за запознаване проект на Единна методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища и отлага вземането на решение за следващото заседание на комисията.


34. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 47/05.11.2014 г., т. 3 във връзка с писмо от ..... – дирекция „Международно правно сътрудничество и Европейски въпроси” в Министерство на правосъдието относно искане от Секретариата на GRECO за предоставяне на допълнителна информация, след посещението и проведените миналата седмица срещи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предоставя на комисия „Международна дейност” Нормативната уредба регламентираща определянето на трудовите възнаграждения на председателите на ВКС, ВАС и Главния прокурор на РБ, на най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност и възнагражденията на останалите длъжности в органите на съдебната власт, както и допълнителни разяснения.


35. ОТНОСНО: Отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периодите 01.01.2014 г. – 08.04.2014 г. и 09.04.2014 г. – 30.09.2014 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП, изпратен от Прокуратура на Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОДОБРЯВА Отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периодите 01.01.2014 г. – 08.04.2014 г. и 09.04.2014 г. – 30.09.2014 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

37. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-043/23.07.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „....” с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати ...... с ДДС по договор № 45-06-043/23.07.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „....” с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност”, който е сключен в изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”, по договор за безвъзмездна помощ КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Сумата да се изплати със средства от МФ.


38. ОТНОСНО: Писмо вх. № 04-00-191/03.11.2014 г. от Министерство на правосъдието с приложена застрахователна полица № 14163ВА0001/17.10.2014 г., във връзка със сключен договор рег. № 93-00-391/17.10.2014 г. между Министерство на правосъдието (Възложител) и ЗК „УНИКА” АД (Изпълнител) с предмет: „Имуществено застраховане на сгради и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Министерство на правосъдието”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 04-00-191/03.11.2014 г. от Министерство на правосъдието с приложена застрахователна полица № 14163ВА0001/17.10.2014 г., във връзка със сключен договор рег. № 93-00-391/17.10.2014 г. между Министерство на правосъдието (Възложител) и ЗК „УНИКА” АД (Изпълнител) с предмет: „Имуществено застраховане на сгради и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Министерство на правосъдието”.


39. ОТНОСНО: Писмо изх. № 653/30.10.2014 г. от председателя на Върховен касационен съд относно начина на съхраняване на счетоводната информация в електронен вид и съгласно изискванията на чл. 42 от Закона за счетоводство.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за становище относно писмо изх. № 653/30.10.2014 г. на Председателя на Върховен касационен съд.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас 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.


41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
Извлечение от протокол № 41/11.11.2014 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 със ......
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Благоевград със ..... за закупуване на 1 /един/ брой компютър.


42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя твърди диска за сървър.
Извлечение от протокол № 41/11.11.2014 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите за 2014 г. на ВСС и Окръжен съд гр. Перник, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ......
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Перник с ..... за закупуването на 2 броя твърди диска за сървър.


43. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Съюза на юристите в България относно сключване на споразумение и годишен абонамент за органите на съдебната власт за списание „Общество и право”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се покани г-н Владислав Славов – председател на Съюза на юристите в България за следващото заседание на комисията, което ще се проведе на 19.11.2014 г. от 10.00 часа.


45. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 13.11.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 13.11.2014 г.

1. Плащане по договор № 45-06-043/23.07.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „....” с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност”.


46. 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 13.11.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.1. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в окръжните съдилища-наказателна и търговска колегия.
1.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист.
1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист.
1.5. Корекция на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка”.
1.6. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за неотложен ремонт на новопридобит кабинет. 
1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя твърди диска за сървър.
1.9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за авариен ремонт на съдебна зала.
1.10. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за спешен авариен ремонт на газова горелка на отоплителен котел (подмяна на сервомотор).

1.11. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за обзавеждане на едно ново работно място.
1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
1.13. 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.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на допълнителни средства за изплащане на облекло за двама новоназначени съдебни служители.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за подмяна на счупени работни столове.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за изплащане на дневни за 15 дни на командировани служители от Районен съд гр. Гълъбово.
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист.
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за СИС.

- „ОТЛАГА”

1.19. Постъпили писма от Окръжен съд гр. Русе вх. № 11-06-895/31.10.2014 г., Административен съд гр. Благоевград с вх. № 11-11-420/03.11.2014 г. и Върховен административен съд с вх. № 11-02-115/03.11.2014 г., с искане за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.20. Писмо от Административен съд гр. Русе с вх. № 11-11-431/06.11.2014 г., с искане за корекция на бюджета за 2014 г.
1.21. Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.
1.22. Постъпили писма от Районен съд гр. Първомай вх. № 11-07-1877/05.11.2014 г. и Окръжен съд гр. Стара Загора с вх. № 11-06-908/04.11.2014 г., с искане за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик.
1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за съдийски кабинет.
1.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, хонорари на вещи лица и преводачи, и по сключен граждански договор за поддръжка на компютърна мрежа.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета 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” и § 10-00 „Издръжка”.

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

4. Разни.

4.1. Отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периодите 01.01.2014 г. – 08.04.2014 г. и 09.04.2014 г. – 30.09.2014 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП, изпратен от Прокуратура на Република България.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
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