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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  56
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 10 декември 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”, 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: Писмо от Националния институт на правосъдието с вх. № 33-00-171/05.12.2014 г. относно предложение за извършване на компенсирани промени по бюджетите на органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на компенсирани промени по бюджетите на Националния институт на правосъдието и Окръжен съд гр. Смолян за 2014 г., с цел осигуряване на средства за извършени разходи по време на регионални обучения организирани от НИП, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Националния институт на правосъдието с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Смолян с ....


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсни комисии за първоначално назначаване, чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Благоевград за 2014 г. с ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсни комисии за първоначално назначаване, чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Благоевград с .....


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за придобиване на два броя принтери (МФУ) и един брой защитна стена.
Извлечение от протокол № 45/02.12.2014 г. от заседание на КПКИТС.
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 Окръжен съд гр. Варна и ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ......
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Варна с ...... за закупуване на 1 бр. защитна стена.
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Варна с ..... за закупуване на 2 броя принтери (МФУ).


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за профилактика на конвектори и хидравлични изпитания на котли.

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. Шумен за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за профилактика на конвектори и хидравлични изпитания на котли.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


5. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета 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” със ..... 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.


6. ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетите на органи на съдебната власт за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджета на съдилищата за 2014 г., както следва:
1. Районен съд гр. Елин Пелин по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за RX WC 5325.
2. Районен съд гр. Свиленград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за RX WC 5335.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


7. ОТНОСНО: Извлечения от протоколи № 44/25.11.2014 г. и № 45/02.12.2014 г. от заседания 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 на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за закупуване и ремонт на компютърна и периферна техника и сървър, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет за 2014 г. с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” със ....., съгласно Приложение № 1.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на три броя звукозаписни системи за зали.


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. Ботевград за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на три броя звукозаписни системи за зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас 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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на климатик за съдийски кабинет.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за разходи свързани с преместване на архив в новопридобито 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. Пазарджик за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт и оборудване на новопридобито помещение за архив.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за зала.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” за доставка и монтаж на климатик за зала.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Дупница да поднови искането си през 2015 г., като приложи необходимите приложения към искането съгласно Решение по т. 30 от протокол № 19/08.05.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”, касаещо указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията за закупуване на офис оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИСЪЕДИНЯВА т. 12 от дневния ред към т. 39.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на сървърна техника.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Районен съд гр. Карлово с вх. № 11-07-2083/02.12.2014 г., с искане за корекция на бюджета по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на сървърна техника.

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

14. ОТНОСНО: Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Висш съдебен съвет за 2014 г. от § 10-00 „Издръжка” в § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации”.

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 Висш съдебен съвет за 2014 г., с цел осигуряване на средства за извършване на разход за плащане на годишен членски внос за ЕМСС-2015 г.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации” с .....


15. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Инспектората към Висш съдебен съвет за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 51 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2014 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г. с цел извършване на разплащания по договори, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА  § 10-00 „Издръжка” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....
2.3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” с .....


16. ОТНОСНО: Писмо от Софийски районен съд с вх. № 11-07-204/08.12.2014 г., с искане за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2014 г. от § 10-00 „Издръжка” в § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с ......, поради допусната техническа грешка от Софийски районен съд.

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.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ......
2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с ......


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2014 г., с цел осигуряване на средства за софтуер на Майкрософт-Windows Server, за 8 броя сървъри за 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 средства за софтуер на Майкрософт-Windows Server, за 8 броя сървъри за сградата на бул. „Цар Борис III” № 54.
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” с .....


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2014 г., с цел осигуряване на средства за изграждането на подиуми и свързаните с тях мерки за укрепване на подовете в съдебните зали 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 средства за изграждането на подиуми и свързаните с тях мерки за укрепване на подовете в съдебните зали на сградата на бул. „Цар Борис III” № 54.
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с .....

Одитни доклади.

21. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен извънпланов одитен ангажимент за консултиране във Висш съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА изразеното мнение относно състоянието на СФУК /вътрешния контрол/ в администрацията на ВСС и препоръките във връзка с направените констатации.


22. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Националния институт на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от извършения одитен ангажимент в Националния институт на правосъдието.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от директора на НИП, съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор за изпълнение на препоръката.


23. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1414.1 в Районен съд гр. Каварна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Каварна.
2. Одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одита.
3. Одобрява плана за действие, изготвен от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Каварна за изпълнение на останалите препоръки дадени в одитния доклад.


24. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Кърджали по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 50/06.11.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на препоръките по т. 1, т. 2, т. 7, т. 9 от одобрения с решение на ВСС по протокол № 50/06.11.2014 г. план за действие, съгласно представената информация от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Кърджали.

Разни.

25. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Троян за смяна на обслужващата банка „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, 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 :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки – набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Троян да се обслужват от „Общинска банка” АД.
Мотиви: Съгласно протоколно решение № 53/19.12.2006 г. на Висшия съдебен съвет исканията за смяна на обслужващата банка от органите на съдебната власт следва да бъдат добре мотивирани и да съдържат оферти най-малко от три банки; попълнена справка за съответствие с критериите, приети от ВСС; протоколно решение на комисията, назначена от административния ръководител за класиране на банките, представили оферти; писмо на административния ръководител, с което предлага обслужващата банка, от коя дата, месец и година.


26. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 04-00-204/02.12.2014 г. от министъра на правосъдието относно предоставянето на статистическа информация за размера на бюджетните средства, които са изразходвани за изплащане на възнаграждения за вещи лица през последните три години.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на отговор до министъра на правосъдието по писмо с  вх. № 04-00-204/02.12.2014 г. относно размера на бюджетните средства, които са изразходвани за изплащане на възнаграждения за вещи лица през последните три години.


28. ОТНОСНО: Справка от Светослав Неделчев – и.д. директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” относно изтичащ срок на договор № 45-06-102/19.12.2012 г. за осигуряване на Интернет в залата на журналистите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА сключеният договор между ВСС и „БТК” АД, търговска марка VIVACOM автоматично да продължи своето действие до отпадане на необходимостта от осигуряване на Интернет в залата на журналистите.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


31. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2014 г. 
Същият да бъде изпратен на Министъра на правосъдието.


32. ОТНОСНО: Годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2014 година.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология4, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА проект на писмо до органите на съдебната власт относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2014 година, както и въпроси , свързани с банковото обслужване през 2015 г.
2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ ДДС № 12/04.12.2014 г. на Министерство на финансите.


33. 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 корекция по бюджетите за 2014 г. на органите на съдебната власт по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, съгласно Приложение № 1.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 37/14.10.2014 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 бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г., по § 10-00 „Издръжка”. 


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик 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 корекция на бюджета между ВСС и Районен съд гр. Белоградчик за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Белоградчик с ...... за осигуряване на средства представляващи възстановени щети от застраховател.


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за придобиване на един брой UPS за сървър.
Извлечение от протокол № 46/09.12.2014 г. от заседание на КПКИТС.

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 Районен съд гр. Бяла Слатина и ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Бяла Слатина с ..... за един брой UPS за сървър.


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютър, 2 бр. монитори и 2 бр. UPS.
Извлечение от протокол № 46/09.12.2014 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 Районен съд гр. Девин, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Девин с .... за закупуване на 1 бр. компютър, 2 бр. монитори и 2 бр. UPS.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за закупуване на 20 броя акумулаторни батерии за UPS-и.
Извлечение от протокол № 46/09.12.2014 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 Районен съд гр. Пещера, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пещера с .... за закупуване на 20 броя акумулаторни батерии за UPS-и.


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за извършване на спешен авариен ремонт.

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. Ямбол за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел осигуряване на средства за извършване на спешен авариен ремонт.
 Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


40. 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 и корекция на бюджета на учебно и почивно дело в рамките на утвърдения бюджет на ПРБ, както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
1.2. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ......
2. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на учебното и почивно дело в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на РБ, съгласно приложението.


50. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно плащане по договор № 45-06-034/13.06.2014 г. между ВСС и „...” ООД с предмет на услугата - изготвяне на тръжни документации за провеждане на процедури по ЗОП по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители - статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ”, договор рег. № С13-24-1/13.03.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати окончателно плащане в размер на ..... с ДДС по договор № 45-06-034/13.06.2014 г. между ВСС и „....” ООД с предмет „Изготвяне на тръжни документации за провеждане на процедури по ЗОП по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители - статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ”,  договор рег. № С 13-24-1/13.03.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Сумата да се изплати със средства от полученото авансово плащане от УО на ОПАК.


51. ОТНОСНО: Продължаване на договор за абонаментно техническо обслужване на счетоводен програмен продукт на ВКС.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА Върховен касационен съд да продължи договора за абонаментно обслужване на програмен продукт Work Flow, модул „Калкулации”, сключен между ВКС и фирма „...” ЕООД да бъде продължен с три месеца, считано от 01.01.2015 г.
2. ВЪЗЛАГА на директор дирекция „Финанси и счетоводство” на Върховен касационен съд да създаде необходимата организация за въвеждането на модул „Калкулации” до 01.03.2015 г.


52. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-11-484/08.12.2014 г. от председателя на Административен съд гр. Стара Загора относно неизползвана сума по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 11-11-484/08.12.2014 г. от председателя на Административен съд гр. Стара Загора.


53. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-07-2092/04.12.2014 г. от председателя на Районен съд гр. Асеновград относно определяне на коефициент за ранг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА писмо с вх. № 11-07-2092/04.12.2014 г. от председателя на Районен съд гр. Асеновград на Комисия по правни въпроси, за становище.


54. ОТНОСНО: Писма от председателите на Окръжен съд гр. Враца вх. № 11-06-1057/08.12.2014 г. и Районен съд гр. Враца с вх. № 11-07-2115/08.12.2014 г. относно просрочени вземания за възстановени разходи за текуща издръжка от ГД „Охрана” при МП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писма от председателите на Окръжен съд гр. Враца вх. № 11-06-1057/08.12.2014 г. и Районен съд гр. Враца с вх. № 11-07-2115/08.12.2014 г. относно просрочени вземания за възстановени разходи за текуща издръжка от ГД „Охрана” на Министерство на правосъдието.


55. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно Семинар на тема „Добри практики в държави-членки на Съвета на Европа в областта на електронното призоваване и анализ на законодателството им в тази сфера”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ..... с ДДС за провеждане на Семинар на тема „Добри практики в държави-членки на Съвета на Европа в областта на електронното призоваване и анализ на законодателството им в тази сфера”.
Средствата са за сметка на бюджета на проект „Подкрепа на Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ.


57. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” към 09.12.2014 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 § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” на органи на съдебната власт съгласно Приложение № 1, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” на органи на съдебната власт, съгласно приложение № 1 с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” на органи на съдебната власт съгласно приложение № 1 с ......
В т.ч.
1.2.1. За сметка на средствата по т.1.1. – ....
1.2.2. За сметка на неразпределения резерв по § 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” на съдилищата – .....
1.2.3. За сметка на § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет – .....


58. ОТНОСНО: Правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт съгласно ПОИСДТВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ административните ръководители на органите на съдебната власт да упражнят правомощията си на основание чл. 7, във връзка с чл. 9 от ПОИСДТВ, приети с решение на ВСС по протокол № 34/27.10.2011 г. Размерът на средствата се определя съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението и не следва да се надвишават.
На лицата по чл. 7, ал. 2 от ПОИСДТВ да се изплатят възнаграждения върху основните им месечни трудови възнаграждения в размер равен на процента на увеличение в ОСВ, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението.


59. ОТНОСНО: Увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Русе за 2014 г. с цел изплащане на обезщетение по ЗОДОВ.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС. 


61. ОТНОСНО: Публикация в Правен свят – „Икономисани .... за съдебната власт отиват за затворите и правна помощ”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Министерство на правосъдието да предостави информация на ВСС за размера на усвоените и неусвоени средства по програма „Инвестиции на органите на съдебната власт” за 2015 г.
Също така да бъде предоставена информация за причините довели до неусвояването на средства в размер на ..... и защо тези средства не са пренасочени и усвоени за решаване на проблеми свързани с извършването на основни ремонти и/или придобиване на сгради за други органи на съдебната власт.


63. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2014 г. във връзка с  писмо с вх. № 04-01-049/14.11.2014 г. на Министерство на труда и социалната политика. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2014 г. на основание чл. 112, ал. 3 и чл.113, ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № 04-01-049/14.11.2014 г. от  Министерство на труда и социалната политика, както следва:
1.УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  с .....
1.1.УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ общо с .....
в т.ч. по показатели:
Трансфери между бюджети (нето) с .....
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с          ......
2.УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с .....     
Функция „Отбрана и сигурност” с ....
Група „Съдебна власт” с ....
в т.ч. по показатели :
Текущи разходи с .....
Персонал с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на ..... съгласно писмо на Министерство на труда и социалната политика с изх. № 0413-839/2014 г. /вх. №  04-01-049/14.11.2014 г./


64. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 10.12.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 10.12.2014 г.

1. Писмо от Министерство на правосъдието с проект за разпределение на свободни ведомствени жилища, във връзка с осигуряване на социално-битови условия и задоволяване на жилищни нужди на членове на ВСС.
2. Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
3. 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. 
4. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2014 г., включително промени по бюджета на учебното и почивно дело.
5. Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” към 09.12.2014 г.
6. Правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт съгласно ПОИСДТВ.
7. Публикация в Правен свят – „Икономисани ..... за съдебната власт отиват за затворите и правна помощ”


65. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 11.12.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 11.12.2014 г.


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

1.1. Писмо от Националния институт на правосъдието с вх. № 33-00-171/05.12.2014 г. относно предложение за извършване на компенсирани промени по бюджетите на органите на съдебната власт.
1.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации.
1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на конкурсни комисии за първоначално назначаване, чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за придобиване на два броя принтери (МФУ) и един брой защитна стена.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за профилактика на конвектори и хидравлични изпитания на котли.
1.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за разходи свързани с преместване на архив в новопридобито помещение.
1.7. Анализ на изпълнението на бюджета 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.
1.8. Искания за корекции на бюджетите на органи на съдебната власт за 2014 г.
1.9. Извлечения от протоколи № 44/25.11.2014 г. и № 45/02.12.2014 г. от заседания на КПКИТС.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства представляващи възстановени щети от застраховател.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на три броя звукозаписни системи за зали.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за съдийски кабинет.

1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за придобиване на един брой UPS за сървър.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютър, 2 бр. монитори и 2 бр. UPS.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за закупуване на 20 броя акумулаторни батерии за UPS-и.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за извършване на спешен авариен ремонт.

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

2.1. Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Висш съдебен съвет за 2014 г. от § 10-00 „Издръжка” в § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации”.
2.2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Инспектората към Висш съдебен съвет за 2014 г.
2.3. Писмо от Софийски районен съд с вх. № 11-07-204/08.12.2014 г., с искане за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2014 г. от § 10-00 „Издръжка” в § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с ....., поради допусната техническа грешка от Софийски районен съд.
2.4. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2014 г., с цел осигуряване на средства за софтуер на Майкрософт-Windows Server, за 8 броя сървъри за сградата на бул. „Цар Борис III” № 54.
2.5. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2014 г., с цел осигуряване на средства за изграждането на подиуми и свързаните с тях мерки за укрепване на подовете в съдебните зали на сградата на бул. „Цар Борис III” № 54.

4. Разни.

4.1. Продължаване на договор за абонаментно техническо обслужване на счетоводен програмен продукт на ВКС.
4.2. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2014 г. във връзка с  писмо с вх. № 04-01-049/14.11.2014 г. на Министерство на труда и социалната политика. 


66. 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 11.12.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

2. Одитни доклади.

2.1. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен извънпланов одитен ангажимент за консултиране във Висш съдебен съвет.
2.2. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Националния институт на правосъдието.
2.3. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1414.1 в Районен съд гр. Каварна.
2.4. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Кърджали по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 50/06.11.2014 г.



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






