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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  16
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 8 април 2015 г.



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

ОТСЪСТВАЩИ: няма 

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, 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 2015 г.

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Върховен касационен съд 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 Върховен касационен съд за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
Средствата в размер на ..... са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър, компютър и UPS.
Извлечение от протокол № 12/24.03.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., от които .... за закупуване на 1 бр. сървър от среден клас и ..... за 1 бр. компютър.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 1 бр. UPS за сървър.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София 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 Върховен касационен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2015 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. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на модул „Призовкар”, част от САС „Съдебно деловодство” и приложението „Мобилен призовкар”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на модул „Призовкар”, част от САС „Съдебно деловодство” и приложението „Мобилен призовкар”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град 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.
УТВЪРЖДАВА извършването на корекции по бюджетите на Върховен административен съд и Административен съд София-град за 2015 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” на Върховен административен съд с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати” на Административен съд София-град с .....


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за доставка и монтаж на мултифункционално устройство.
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 Военен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на мултифункционално устройство Canon iR 2520+DADF.
Разходът е за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на софтуер за резервно копиране.
Извлечение от протокол № 12/24.03.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... за закупуване на софтуер за резервно копиране.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 


10. ОТНОСНО: Искания за корекция на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
Извлечения от протокол № 12/24.03.2015 г. и №13/31.03.2015 г. от заседания на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Асеновград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на компютърна и периферна техника, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Трявна за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... и по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на компютърна техника, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Никопол за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на компютърна и периферна техника, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... и по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на компютърна и периферна техника, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Севлиево за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на компютърна техника, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за оборудване на помещение по ЗЗКИ.
Отложена по протокол № 6/04.02.2015 г. на комисия „Бюджет и финанси”.

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. Брезник за 2015 г., както следва:
1. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на видеонаблюдение в помещение по ЗЗКИ.
2. По § 10-00 „Издръжка” с .... за обзавеждане и оборудване на помещение по ЗЗКИ.
Разходът е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. документен скенер.
Извлечение от протокол № 13/31.03.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета на Районен съд гр. Брезник за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на 1 бр. документен скенер на стойност ..... с ДДС.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на кабинети и оборудване на архивно помещение.
Отложена по протокол № 11/11.03.2015 г. на комисия „Бюджет и финанси”.

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. Варна по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с .... за ремонт на кабинети и оборудване на архивно помещение.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 8 бр. батерии за UPS, 1 бр. USB външен диск за архивиране на данни, 1 бр. документен скенер и 1 скенер.
Извлечение от протокол № 12/24.03.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Девин по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 /един/ брой двустранно сканиращо устройство.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета на Районен съд гр. Девин за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на 8 броя батерии за UPS на обща стойност ...., 1 брой USB външен диск за архивиране на данни на стойност .... и 1 брой скенер на стойност .....
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за доставка и монтаж 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. Златоград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с .... за доставка и монтаж на копирна машина RX WC 5335.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на съдебната власт за 2015 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за подмяна на дограма.
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. Исперих за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за подмяна на дограма.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на първоначално назначен съдия, считано от 13.03.2015 г., съгласно решение на ВСС по протокол № 2/15.01.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на първоначално назначен съдия.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър среден клас, лиценз Microsoft Windows Server 2012, UPS за сървъри и комуникационно оборудване, 14 бр. компютърни конфигурации, 6 бр. мултифункционални устройства и оперативна памет за 19 бр. компютри.
Извлечение от протокол № 12/24.03.2015 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Казанлък по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на обща стойност .... за закупуване на: 1 брой сървър среден клас, лиценз Microsoft Windows Server 2012 на стойност ....., UPS за сървъри и комуникационно оборудване на обща стойност ....., 14 бр. компютърни конфигурации на обща стойност .... и оперативна памет за 19 бр. компютри на обща стойност .....
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Казанлък по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на 6 бр. мултифункционални устройства на обща стойност .....
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Лом за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Омекс 2000 Хонорари”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Мадан по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Омекс 2000 Хонорари”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за доставка и монтаж 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. Омуртаг за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на копирна машина RX WC 5335  с факс.
Разходът е за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 17 бр. компютри.
Извлечение от протокол № 12/24.03.2015 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 17 броя компютри.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации, 15 бр. UPS и 15 бр. акумулаторни батерии.
Извлечение от протокол № 13/31.03.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Сливен по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 10 броя компютърни конфигурации.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета на Районен съд гр. Сливен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на 15 броя UPS на обща стойност ..... и 15 броя акумулаторни батерии на обща стойност .....
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за ремонт и обзавеждане на новопридобито помещение за арест.
Отложена по протокол № 5/28.01.2015 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
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. Сливница за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за ремонт и обзавеждане на придобито помещение за арест.
Разходът е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
 

25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за ремонт на корнизи и боядисване на северна и южна фасади. 

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. Шумен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за ремонт на корнизи и боядисване на северна и южна фасади, поради нецелесъобразност на разхода в условията на свит бюджет на съдебната власт за 2015 г.


26. ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на ВСС по протокол № 13/19.03.2015 г., т. 49.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение на ВСС по протокол № 13/19.03.2015 г., като изразът: „§ 10-00 „Издръжка” с .... за авариен ремонт на отоплителна инсталация” да се чете: „§ 10-00 „Издръжка” с ..... за авариен ремонт на отоплителна инсталация”.
Разходът е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за оборудване на помещение по ЗЗКИ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА искането на Районен съд гр. Благоевград за оборудване на помещение по ЗЗКИ на стойност .....
2. УВЕДОМЯВА административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград, че приетите лимити за обзавеждане и оборудване на работни места са за максимални цени и не отменят набавянето на 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.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за спешен авариен ремонт на покрив и отводняване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Царево за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за спешен авариен ремонт на покрив.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Царево да допълни искането си, като набави 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.


29. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-577/21.03.2015 г. от председателя на Районен съд гр. Севлиево до Министерство на правосъдието с искане за отпускане на средства за ремонт на покривна хидроизолация, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Районен съд гр. Севлиево с вх. № 11-07-577/21.03.2015 г. до Министерство на правосъдието с искане за отпускане на средства за ремонт на покривна хидроизолация на стойност ....., с копие до ВСС.

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .

30. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” със ....., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., съгласно Приложение № 1.

Разни.

32. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Прокуратура на Република България на неправилно конфискувани гаранции.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Прокуратура на Република България да възстанови с код 90 по набирателната си сметка парична гаранция в размер на ....


33. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-06-250/01.04.2015 г. от и.ф. председател на Софийски градски съд относно закриване на „транзитна сметка”, „сметка за наличности” и код в Себра 006 005 220-3 на Софийски градски съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от и.ф. председател на Софийски градски съд относно закриване на „транзитна сметка”, „сметка за наличности” и код в Себра 006 005 220-3 на Софийски градски съд.


34. ОТНОСНО: Писмо вх. № 96-00-287/02.04.2015 г. от Съюза на юристите в България във връзка с тържественото събрание за отбелязване Деня на конституцията и професионалния празник на българските юристи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпуснат средства в размер на .... за покриване на част от разходите по организацията и провеждането на тържественото събрание за отбелязване Деня на конституцията и професионалния празник на българските юристи – 16 април.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2015 г.


35. ОТНОСНО: Писмо вх. № 04-00-083/31.03.2015 г. от Министерство на правосъдието до Главния прокурор на РБългария, във връзка с неотложни ремонти на сгради, предоставени за нуждите на Прокуратурата на РБългария, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на правосъдието до Главния прокурор на РБългария, във връзка с неотложни ремонти на сгради, предоставени за нуждите на Прокуратурата на РБългария.


36. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 04-00-082/06.03.2015 г. от Министерство на правосъдието до Главния прокурор на РБългария с информация за предприети мерки, във връзка с неотложни ремонти на сгради, предоставени за нуждите на Прокуратурата на РБългария, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо с вх. № 04-00-082/06.03.2015 г. от Министерство на правосъдието до Главния прокурор на РБългария с информация за предприети мерки, във връзка с неотложни ремонти на сгради, предоставени за нуждите на Прокуратурата на РБългария, касаещо сгради на бул. „Витоша” № 2 – гр. София; ул. „Гороцветна” № 14 – гр. Кюстендил; бул. „Демокрация” № 14 – гр. Враца; бул. „Руски” № 88 – гр. Етрополе; ул. „Хан Аспарух” № 1 – гр. Варна и Съдебна палата – гр. Пещера.


37. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-01-032/23.03.2015 г. от Министерство на правосъдието до Главния секретар на ВКС с отговор относно запитване за предприети действия по ремонт на Съдебна палата – гр. София, бул. „Витоша” № 2, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо вх. № 11-01-032/23.03.2015 г. от Министерство на правосъдието до Главния секретар на ВКС с отговор относно запитване за предприети действия по ремонт на Съдебна палата – гр. София, бул. „Витоша” № 2.


38. ОТНОСНО: Писмо вх. № 04-00-076/23.03.2015 г. от Министерство на правосъдието до председателя на Софийски районен съд с отговор относно запитване за предприети действия по ремонта на Софийски районен съд, бул. „Цар Борис III” № 54, с копие до ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо вх. № 04-00-076/23.03.2015 г. от Министерство на правосъдието до председателя на Софийски районен съд с отговор относно запитване за предприети действия по ремонта на Софийски районен съд, бул. „Цар Борис III” № 54. 


39. ОТНОСНО: Писмо от Национална агенция за приходите, Териториална дирекция гр. Пловдив във връзка с издаден изпълнителен лист по гр.д. № ... на Районен съд гр. Пловдив.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА писмото от Национална агенция за приходите, Териториална дирекция гр. Пловдив на дирекция „Финанси и бюджет”, за изготвяне на отговор.


40. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието във връзка с информация за предприетите действия през първото тримесечие на 2015 г. за изпълнение на препоръките на Европейската комисия от Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от 28 януари 2015 г., изпратено от комисия „Международна дейност”. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на правосъдието във връзка с информация за предприетите действия през първото тримесечие на 2015 г. за изпълнение на препоръките на Европейската комисия от Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от 28 януари 2015 г.


42. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 17/01.04.2015 г., във връзка с получена покана за участие в Общо събрание на ЕМСС, което ще се проведе от 3 до 5 юни 2015 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия.

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 Милка Итова – член на ВСС, двама членове на Комисия по дисциплинарни производства, както и преводач, за участие в Общото събрание на ЕМСС, за периода 3 – 6 юни 2015 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия.
2. Пътните разходи, разходите за три нощувки, разходите за дневни пари за четири дни, разходите за медицински застраховки, както и разходите за преводач са за сметка на ВСС. Пътуването ще се извърши със самолет и влак.


43. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 17/01.04.2015 г., във връзка с получена покана от ЕМСС за среща на екипа по проект „Разработване на минимални Съдебни стандарти V Дисциплинарни производства”, която ще се проведе на 17 април 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани двама членове на Комисия по дисциплинарни производства и Малина Стефанова – преводач от английски на български език и обратно за участие в срещата Дисциплинарни производства”, която ще се проведе на 17 април 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи, разходите за една нощувка, разходите за дневни пари за два дни, разходите за медицински застраховки, както и разходите за преводач са за сметка на ВСС. Пътуването ще се извърши със самолет.


44. ОТНОСНО: Жалба вх. № 96-00-446/02.04.2015 г. от .....

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА жалба вх. № 96-00-446/02.04.2015 г. от ... на председателя на Софийски градски съд, по компетентност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


45. 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”.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати ..... с ДДС по договор № 45-06-043/23.07.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „БенКонсулт” 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.


46. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища.
Извлечение от протокол № 20/07.04.2015 г. от заседание на КПА.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища.


47. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 12/24.03.2015 г. от заседание на комисия „Публична комуникация” относно доклада на междуведомствената работна група, създадена със Заповед № ЛС-04-200/10.02.2015 г., изменена със Заповед № ЛС-04-274/25.02.2015 г. на министъра на правосъдието, с оглед изработване и изготвяне на единно становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Публична комуникация”  по протокол № 12/24.03.2015 г. относно доклада на междуведомствената работна група, създадена със Заповед № ЛС-04-200/10.02.2015 г., изменена със Заповед № ЛС-04-274/25.02.2015 г. на министъра на правосъдието.


48. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 11/06.04.2015 г. от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет относно доклада на междуведомствената работна група, създадена със Заповед № ЛС-04-200/10.02.2015 г., изменена със Заповед № ЛС-04-274/25.02.2015 г. на министъра на правосъдието, с оглед изработване и изготвяне на единно становище.

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 № 11/06.04.2015 г. относно доклада на междуведомствената работна група, създадена със Заповед № ЛС-04-200/10.02.2015 г., изменена със Заповед № ЛС-04-274/25.02.2015 г. на министъра на правосъдието.


49. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 09.04.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 09.04.2015 г.

1. Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на ВСС по протокол № 13/19.03.2015 г., т. 49.

3. 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”.


50. 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 09.04.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.1. Искане от административния ръководител на Върховен касационен съд за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
1.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
1.3. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър, компютър и UPS.
1.4. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.5. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на модул „Призовкар”, част от САС „Съдебно деловодство” и приложението „Мобилен призовкар”.
1.7. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.8. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за доставка и монтаж на мултифункционално устройство.
1.9. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на софтуер за резервно копиране.
1.10. Искания за корекция на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за оборудване на помещение по ЗЗКИ.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. документен скенер.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на кабинети и оборудване на архивно помещение.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 8 бр. батерии за UPS, 1 бр. USB външен диск за архивиране на данни, 1 бр. документен скенер и 1 скенер.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за подмяна на дограма.
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на първоначално назначен съдия, считано от 13.03.2015 г., съгласно решение на ВСС по протокол № 2/15.01.2015 г.
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър среден клас, лиценз Microsoft Windows Server 2012, UPS за сървъри и комуникационно оборудване, 14 бр. компютърни конфигурации, 6 бр. мултифункционални устройства и оперативна памет за 19 бр. компютри.
1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Омекс 2000 Хонорари”.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 17 бр. компютри.
1.23. Искане от административния ръководител на районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации, 15 бр. UPS и 15 бр. акумулаторни батерии.
1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за ремонт и обзавеждане на новопридобито помещение за арест.

- „НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.25. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за ремонт на корнизи и боядисване на северна и южна фасади. 

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .

2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.





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







