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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  22
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 20 май 2015 г.




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


ОТСЪСТВА	ЩИ: 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: Писмо от Прокуратура на Република България с вх. № 11-03-629/14.05.2015 г. с искане за корекция по бюджета за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка”, с цел възстановяване на разходи на магистрати участвали в конкурсни комисии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Прокуратура на Република България за 2015 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи по командироването на участници в конкурсни комисии, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ...
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Прокуратура на Република България с ....
2. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Прокуратура на Република България за 2015 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи по командироването на участник в Дискусионна кръгла маса за натовареността на следователите, проведена на 07.04.2015 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Прокуратура на Република България с ....


2. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г. на основание РМС № 245 А/16.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. за изпълнението на дейности за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война /КАС/.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г., на основание РМС № 245 А/16.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. за изпълнението на дейности за изграждане на КАС, чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 5 от Постановление № 36 на Министерски съвет от 2001 г. за изграждане на КАС, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С .....
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Капиталови разходи ...
в т.ч. по органи на съдебната власт:
Прокуратура на РБ ....
II. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С .....
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) ...
III. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2015 г. С .....
IV. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2015 г. С ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на РБ с ..... по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, на основание РМС № 245 А/16.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. за изпълнението на дейности за изграждане на КАС.
3. На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


3. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2015 г. във връзка с писмо с вх. № 04-14-054/15.05.2015 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 2015 г. на основание чл. 112, ал. 3 и чл. 113, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № 04-14-054/15.05.2015 г. от Министерство на труда и социалната политика, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ....
УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ общо с ....
в т.ч. по показатели:
Трансфери между бюджети (нето) с ....
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с ....
II. 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 2015 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. № 9104-174/12.05.2015 г. /вх. № 04-14-154/ от 15.05.2015 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 17/28.04.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Видин за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел закупуване на 15 бр. компютри.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за неотложен ремонт на кабинет.

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. Силистра по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с .... за ремонт на кабинет.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за неотложен ремонт на конзолни държачи за външни климатични тела по фасада, и тротоарно право за заграждения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Варна за 2015 г., както следва:
1.1. По § 10-00 „Издръжка” с .... за неотложен ремонт на конзолни държачи за външни климатични тела по фасада.
1.2. По § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със ..... за тротоарно право за заграждения.
Разходите са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт – модул „Съдебен призовкар”.
Извлечение от протокол № 17/28.04.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Велинград по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


8. ОТНОСНО: Искания от административните ръководители на Районен съд гр. Горна Оряховица и Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към деловодна система САС „Съдебно деловодство”.
Извлечение от протокол № 18/05.05.2015 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 по бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към деловодна система САС „Съдебно деловодство”.
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. Кнежа за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към деловодна система САС „Съдебно деловодство”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „JES” за съдебно-изпълнителната служба.
Извлечение от протокол № 17/28.04.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Кюстендил за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” със ... с цел осигуряване на средства за закупуване и внедряване на програмна система „JES” за съдебно-изпълнителната служба.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Извлечение от протокол № 18/05.05.2015 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 по бюджета на Районен съд гр. Левски за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел закупуване на 10 бр. монитори и 2 бр. UPS-и.
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. Левски за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” със .... с цел осигуряване на средства за закупуване и внедряване на програмна система „JES” за съдебно-изпълнителната служба.
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. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Перник за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на помещение по ЗЗКИ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА на административния ръководител на Районен съд гр. Радомир да предложи вариант за рационално икономично решение съобразено с натовареността на съда и ограничените финансови възможности по бюджета на съдебната власт.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на присъдено 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 Районен съд гр. Сандански за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на присъдено 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.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 18/05.05.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Харманли за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево 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 Районен съд гр. Царево 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.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... за изплащане на възнаграждения на вещи лица.
2. Препоръчва на административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив да инициира писмо за корекция /вътрешно-компенсирана промяна/ между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, за осигуряване на необходимите средства, съгласно Указанията за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2015 г.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за увеличение на § 01-00 „Заплати” за прогнозиран недостиг до края на бюджетната година.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2015 г. за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с ...., поради наличие на средства.
Корекция по параграфа ще бъде извършена при евентуално възникване на реален недостиг в края на финансовата година, като ВСС ще осигури необходимите средства.


18. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Нова Загора с вх. № 11-07-950/11.05.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 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 Районен съд гр. Нова Загора за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения /съдебни заседатели и вещи лица/, поради наличие на средства.


19. ОТНОСНО:  Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за спешен ремонт на протекли тръби на отоплителната инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик да извърши разхода по § 10-00 „Издръжка” за спешен ремонт на протекли тръби на отоплителна инсталация на стойност .... в рамките на одобрения бюджет на съда, поради наличие на достатъчно средства по съответния параграф.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за ремонт на копирна техника.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново да извърши разхода по § 10-00 „Издръжка” за ремонт на копирна техника на стойност .... в рамките на одобрения бюджет на съда, поради наличие на достатъчно средства по съответния параграф.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на стелажи за СИС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил да извърши разхода по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на стелажи за СИС на стойност ..... в рамките на одобрения бюджет на съда, поради наличие на достатъчно средства по съответния параграф.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изграждане на Уеб-базирано приложение за достъп до информацията по делата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Окръжен съд гр. Сливен по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС, за изразяване на становище относно необходимостта от осигуряване на средства за изграждане на Уеб-базирано приложение за достъп до информацията по делата.
 

23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за проектиране на пожароизвестителна инсталация в сградата на съдебната палата. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Варна за проектиране на пожароизвестителна инсталация в сградата на съдебната палата до Министерство на правосъдието, по компетентност. 
 

24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за закупуване на 9 бр. компютри, 6 бр. монитори и 2 бр. лаптопи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Никопол за закупуване на 9 бр. компютри, 6 бр. монитори и 2 бр. лаптопи, по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


25. ОТНОСНО: Възстановяване на разходи за гориво за отопление между органи на съдебната власт и други ползватели на съдебни сгради.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на съдебни сгради и които са извършили доставка на гориво за отопление за сезон 2014 г. – 2015 г. съгласно сключен договор № 45-06-050/24.09.2014 г. между ВСС и ДМВ ЕООД, не следва да изискват възстановяване на разходи за гориво от другите органи на съдебната власт, които са ползватели на сградата.
Възстановяване на разходите за гориво за отопление следва да се извършва само от ползватели на сградите, които не са органи на съдебната власт.

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

26. 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” с ....., 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.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със ...., съгласно Приложение № 1.

Разни.

29. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение на решение на ВСС по протокол № 44/18.10.2012 г., д.т. 10.
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:
ИЗМЕНЯ решение по протокол № 44/18.10.2012 г., д.т. 10, като същото да се чете:
УПЪЛНОМОЩАВА Димитър Узунов – член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия „Бюджет и финанси” и Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” в администрацията на Висшия съдебен съвет, да подписват исканията до обслужващите банки на органите на съдебната власт за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.


30. ОТНОСНО: Доклад от Димитър Тончев – Главен секретар на ВСС относно одобряване на разход за наем на зали в СУ „Св. Климент Охридски” за провеждането на писмен изпит по обявения конкурс за назначаване на младши прокурори в районните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ..... без ДДС за наем на зали в СУ „Св. Климент Охридски” за провеждане на писмен изпит за младши прокурори на 06.06.2015 г.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2015 г.


31. ОТНОСНО: Информация от директора на Националния институт на правосъдието във връзка с искане за извършване на корекция по бюджета за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка”, с цел осигуряване на средства за обучение по Магистърска програма „Право на Европейския съюз”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 31 от дневния ред за следващото заседание на комисията.


32. ОТНОСНО: Предложение от директора на Националния институт на правосъдието във връзка с организирано тържествено закриване на учебната година.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат предоставени 2 броя съдийски тоги и 9 прокурорски тоги с приемо-предавателен протокол на Националния институт по правосъдие по повод закриването на учебната година на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши магистрати.
2. Директорът на Националния институт по правосъдие да възложи на съответните длъжностни лица да уведомят органите на съдебната власт, в които са назначени младшите магистрати, за полученото работно облекло. Сумата за облеклото да бъде внесена в съответния орган на съдебната власт. 


33. ОТНОСНО: Молба от .... с вх. № 94-00-638/12.05.2015 г. за възстановяване на надвзети от ТД на НАП гр. Варна, офис Търговище суми от трудовото му възнаграждение.
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 молбата на .... на директора на ТД на НАП гр. Варна, офис Търговище за уточняване на размера на удържаните суми и извлечение от справките, с които сумите са преведени на ВСС.
 

34. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за предоставяне на служебен автомобил „...” с рег. № .... на друг орган на съдебната власт.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от служебен автомобил „...” с рег. № ..., числящ се на Районен съд гр. Нова Загора.
2. Исканията да бъдат изпращани към административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора.


35. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти на Висшия съдебен съвет към 31.12.2014 г.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение обобщена справка за усвояване на средствата по проекти на Висшия съдебен съвет към 31.12.2014 г.


36. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Габрово за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Административен съд гр. Габрово 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 Административен съд гр. Габрово, 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.


37. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-987/14.05.2015 г. от ... – съдия в Районен съд гр. Средец относно възникнал проблем, касаещ дейността на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ИЗПРАЩА писмото от ... – съдия в Районен съд гр. Средец на председателя на Окръжен съд гр. Бургас за предприемане на мерки за организиране работата на Районен съд гр. Средец, включително чрез командироване.
2. ОТЛАГА произнасянето за допълнително трудово възнаграждение до получаването на отговор от председателя на Окръжен съд гр. Бургас.


38. ОТНОСНО: Писмо от Административен съд София-град с вх. № 04-00-085/13.05.2015 г. със становище по Доклад от 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 относно намерението за преместване на АССГ в сградата на бул. „Драган Цанков” № 6, ведно с подписка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо от Административен съд София-град с вх. № 04-00-085/13.05.2015 г. със становище по Доклад от 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 относно намерението за преместване на АССГ в сградата на бул. „Драган Цанков” № 6, ведно с подписка.


39. ОТНОСНО: Писмо от Административен съд София-област с вх. № 11-11-185/04.05.2015 г., със становище по Доклад от 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 относно намерението за преместване на АССО в сградата на бул. „Драган Цанков” № 6, ведно с подписка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо от Административен съд София-област с вх. № 11-11-185/04.05.2015 г., със становище по Доклад от 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 относно намерението за преместване на АССО в сградата на бул. „Драган Цанков” № 6, ведно с подписка.


40. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието до председателя на Районен съд гр. Мадан с вх. № 04-00-118/04.05.2015 г. с инструкции за предприемане на действия по изграждане на тоалетна и подемник за инвалиди към сградата на Районен съд гр. Мадан, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо от Министерство на правосъдието до председателя на Районен съд гр. Мадан с вх. № 04-00-118/04.05.2015 г. с инструкции за предприемане на действия по изграждане на тоалетна и подемник за инвалиди към сградата на Районен съд гр. Мадан.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


41. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „прокурор” в окръжните прокуратури.
Извлечение от протокол № 27/19.05.2015 г. от заседание на КПА.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „прокурор” в окръжните прокуратури.


 42. ОТНОСНО: Усвояване на гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живот и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”.
Доклад от Красимира Василева – нач. отдел „ЮОДКВ”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УСВОЯВА на основание чл. 61, ал. 2, т. 2 от ЗОП гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живот и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители” в размер на ...., внесена от „Животозастрахователен институт” АД, определен за изпълнител на обществената поръчка, но не изпълнил задължението си да сключи договор за обществена поръчка.
2. Да се уведоми „Животозастрахователен институт” АД за решението по т. 1. 


43. ОТНОСНО: Адрес на новия сайт на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията.


45. ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор № 45-06-015/14.05.2012 г. сключен с „....” ЕООД.
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 гаранцията за изпълнение по договор № 45-06-015/14.05.2012 г. в размер на ... да бъде освободена и да се възстанови на „...” ЕООД в „УниКредит Булбанк” АД по сметка IBAN: BG 49 UNCR 7630 1063 0820 13.


46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за увеличаване на бюджета за 2015 г. 

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. Харманли за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... за изплащане на облекло на двама новоназначени служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за увеличаване на бюджета на съда за 2015 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Харманли за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с ...., поради наличие на средства.
Корекция по параграфа ще бъде извършена служебно, при евентуално възникване на реален недостиг в края на финансовата година.
2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Харманли за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., поради наличие на средства.
3. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Харманли за 2015 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” с .... Корекция по параграфа ще бъде извършена служебно, при евентуално възникване на реален недостиг в края на финансовата година.
4. Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Харманли, да инициира писмо за корекция /вътрешно-компенсирани промени/ между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, както и между § 01-00 „Заплати” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за осигуряване на необходимите средства, съгласно Указанията за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2015 г.


48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации, 1 скенер и дънна платка.

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. Нови пазар – вх. № 11-07-1022/18.05.2015 г., с искане за увеличение на бюджета за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации, 1 скенер и дънна платка.
 

49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград 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. Велинград за оборудване на помещения по ЗЗКИ на стойност .....
2. УВЕДОМЯВА административния ръководител на Районен съд гр. Велинград, 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.


50. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 21.05.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 21.05.2015 г.

1. Писмо от Прокуратура на Република България с вх. № 11-03-629/14.05.2015 г. с искане за корекция по бюджета за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка”, с цел възстановяване на разходи на магистрати участвали в конкурсни комисии.

2. Промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г. на основание РМС № 245 А/16.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. за изпълнението на дейности за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война /КАС/.

3. Проект на решение за изменение на решение на ВСС по протокол № 44/18.10.2012 г., д.т. 10.

4. Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти на Висшия съдебен съвет към 31.12.2014 г.

5. Усвояване на гаранция за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живот и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”.


51. 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 21.05.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


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

- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.1. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2015 г. във връзка с писмо с вх. № 04-14-054/15.05.2015 г. на Министерство на труда и социалната политика.

1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за неотложен ремонт на конзолни държачи за външни климатични тела по фасада, и тротоарно право за заграждения.

1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт – модул „Съдебен призовкар”.

1.5. Искания от административните ръководители на Районен съд гр. Горна Оряховица и Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към деловодна система САС „Съдебно деловодство”.

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „JES” за съдебно-изпълнителната служба.

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.

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

1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение по КТ.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за увеличаване на бюджета за 2015 г. 

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

- „НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.13. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.

1.14. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за неотложен ремонт на кабинет.

1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за увеличение на § 01-00 „Заплати” за прогнозиран недостиг до края на бюджетната година.

1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за увеличаване на бюджета на съда за 2015 г. 

- „ОТЛАГА”

1.17. Писмо от председателя на Районен съд гр. Нова Загора с вх. № 11-07-950/11.05.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.

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/
           
           							ДИМИТЪР УЗУНОВ







