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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  23
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 26 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: Искане от Инспектората към Висшия съдебен съвет за корекция на бюджета за 2015 г. по § 02-00 «Други възнаграждения и плащания на персонала» 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 Инспекторат към Висшия съдебен съвет 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.


	2. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Силистра за корекция на бюджета за 2015 г. по § 01-00  „Заплати” за осигуряване средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия в Районен съд гр. Перник.
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 Районен съд гр. Перник за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Силистра за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....


3. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2015 г. за внедряване на модул „Съдебен призовкар” и модул ”Служебни защити” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.

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 Окръжен съд гр. Сливен по § 53-00 „Придобиване на НДА” със .... за внедряване на модул „Съдебен призовкар” и модул ”Служебни защити” 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”.


4. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Сливен за отпускане на средства за ремонт на помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


5. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Монтана за отпускане на средства за вътрешен ремонт. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Монтана за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за вътрешен ремонт, поради липса на неотложност и аварийност.


6. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Кнежа за корекция на бюджета за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за осигуряване на средства за 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. Кнежа за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение по КТ, съгласно съдебно решение № 5129/08.05.2015 г. на ВАС /IV-то отделение/.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


7. ОТНОСНО: Искане от председател на Окръжен съд гр. Силистра за увеличаване бюджет на съда за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия по обявен конкурс за назначаване на младши съдии.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Силистра за 2015 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на комисия по конкурс за младши съдии.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Силистра с ...


8. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Ямбол за отпускане на средства за текущ ремонт на помещения за деловодство  и за обзавеждане на същото.
 
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. Ямбол по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с .... за текущ ремонт на помещения за деловодство и обзавеждане на същото.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


9. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Ивайловград за отпускане на средства за доставка на архивни шкафове. 
 
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. Ивайловград по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с .... за доставка на архивни шкафове.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


10. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Ямбол за отпускане на средства за внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство”.
 
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 Окръжен съд гр. Ямбол по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


11. 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”  за осигуряване на средства за обучение по магистърска програма „Право на Европейския съюз”.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
При обучения на магистрати в международната магистърска програма „Право на Европейския съюз” в Софийски университет “Свети Климент Охридски” Висшият съдебен съвет да поема 1/3 /частично/ от таксата за магистърската програма.
Мотиви: 
Постъпило е искане за корекция в бюджета на НИП по § 10-00 „Издръжка” за осигуряване на средства в размер на .... за започнало обучение по магистърска програма „Право на Европейския съюз”  на 10 магистрати и 1 съдебен помощник. Осигуряването на средства единствено за започналото обучение на 10 магистрати и 1 съдебен помощник и то само през настоящата година би поставило в неравнопоставено положение останалите магистрати, желаещи да повишат квалификацията си чрез обучение в международната магистърска програма „Право на Европейския съюз” в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Недостатъчният бюджет на съдебната власт не дава възможност за пълно заплащане на таксата за обучение в магистърската програма. Осигуряването на средства от бюджета на съдебната власт за 1/3 от таксата за магистърската програма ще даде възможност на магистратите да повишат квалификацията си по право на Европейския съюз чрез обучение в магистърската програма.


12. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Перник за увеличаване бюджета на съда за 2015 г. във връзка с обзавеждане на съдебна зала и прилежащите помещения.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС да уточни дали става на въпрос за същата зала и размера на сумата.


13. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Габрово за вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на съда и между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения на персонала” както и увеличение на §01-00 „Заплати” за доплащане на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово, разходите по § 01-00 „Заплати” на стойност .... да бъдат поети в рамките на утвърдения бюджет за 2015 г., поради наличие на достатъчно средства по съответния параграф.


14. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Попово за корекция на бюджета за 2015 г. по § 10-00 ”Издръжка” за закупуване на акцедентни материали. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Попово, разходите за акцедентни материали по § 10-00 „Издръжка” на стойност .... да бъдат поети в рамките на утвърдения бюджет за 2015 г., поради наличие на достатъчно средства по съответния параграф.


15. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Малко Търново за корекция на бюджета на съда за 2015 г. 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 Районен съд гр. Малко Търново 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.


16. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Етрополе до Министерство на правосъдието с искане за отпускане на средства за подмяна на дограма и ремонт на помещения.
 
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. Етрополе за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за ремонт на тоалетни (....) и за подмяна на дограма (....). 
Разходът е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


17. ОТНОСНО: Писмо  от председателя на Районен съд гр. Карнобат във връзка с решение на КБФ по протокол № 19/29.04.2015 г., т. 38.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съгласно Решение на КБФ по т. 38 от протокол № 19 от 29.04.2015 г. разходът в размер на .... следва да се извърши в рамките на утвърдения бюджет за 2015 г. на Районен съд гр. Карнобат.
В компетентността на административния ръководител на съда е да направи преценка относно извършване на разходи, в зависимост от приоритетността им.

Разни.

23. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 15 от заседание на комисия „Публична комуникация” относно Информация за активността във форма за контакт на ВСС за периода м. март – м.април 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията за активността във формата за контакт на ВСС за периода м. март – м. април 2015 г.


24. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд София област за изразяване на становище относно искания за възстановяване на държавни такси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 17/25.05.2015 г., т. 2.


26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Дупница 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 Районна прокуратура гр. Дупница 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 приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районна прокуратура гр. Дупница, 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.


27. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – началник отдел „Счетоводство и методология”, той и гл. счетоводител относно предложение на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за предоставяне на лек автомобил „...” на Областна дирекция „Охрана –Бургас”. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
На основание чл. 11, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил „...” с рег. № ..., числящ се на Окръжен съд гр. Бургас да се предостави безвъзмездно за управление на Министерство на правосъдието, за нуждите на Областна дирекция „Охрана – Бургас”.
2. ВЪЗЛАГА на председателя на Окръжен съд гр. Бургас да предприеме действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.


28. ОТНОСНО: Заповед № АД-550-05-65/20.05.2015 г. на председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 април 2015 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Заповедта на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 01 април 2015 г.


29. ОТНОСНО: Доклад от Г. Карагьозова – член на ВСС и ръководител на проект относно извършване на плащане по договор № 45-04-004/10.03.2015 г. с предмет – „Изготвяне на анализ на добрите практики в областта на електронните практики и наръчник с добри практики по отношение на електронното призоваване в страни-членки на Съвета на Европа, страните от Европейското икономическо пространство и съдилищата в Република България по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм – 2009-2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на .... за изплащане на възнаграждение на ... – външен експерт и изпълнител по договор № 45-04-004/10.03.2015 г.
Разходът е за сметка на бюджета на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм – 2009-2014 г.


30. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – началник отдел „Счетоводство и методология”, той и гл. счетоводител относно предложение на Главния прокурор на РБ за определяне на третостепенен разпоредител с бюджет в структурата на Прокуратурата на РБ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОПРЕДЕЛЯ Почивна база „Св. Св. Константин и Елена” за третостепенен разпоредител с бюджет в структурата на второстепенния разпоредител с бюджет по бюджета на съдебната власт Прокуратура на Република България.
2. ОПРЕДЕЛЯ Почивна база „Св. Св. Константин и Елена” за финансово самостоятелен третостепенен разпоредител с бюджет в структурата на Прокуратурата на Република България, считано от 01.09.2015 г., като допълва списъка, определен с решение на ВСС по протокол № 35/30.09.2010 г., т. 52.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се открие код по БУЛСТАТ на Почивна база „Св. Св. Константин и Елена”, считано от 01.09.2015 г.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се открие код в СЕБРА на Почивна база „Св. Св. Константин и Елена” като третостепенен разпоредител с бюджет в структурата на Прокуратурата на Република България, след определяне на обслужваща банка по установения ред.


31. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – началник отдел „Счетоводство и методология”, той и гл. счетоводител относно предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Разград за даване на съгласие за продажба на служебен автомобил „...” чрез публична продан. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Разград да предложи за продажба чрез търг служебен автомобил „...” с рег. № ..., при спазване разпоредбата на Раздел II от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.


32. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 23 от заседание на комисия „Международна дейност на ВСС”, от 23 май 2015 г. относно писмо на директора на Националния институт на правосъдието във връзка с покана за участие в семинар „Езиково-терминологични аспекти на правота на ЕС, организиран от НИП, съвместно с генерални дирекция „Писмени преводи” на Европейската комисия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение поканата за участие в семинар „Езиково-терминологични аспекти на правота на ЕС, организиран от НИП, съвместно с генерални дирекция „Писмени преводи” на Европейската комисия.


33. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховния касационен съд относно усвояване на разрешени от ВСС по протокол № 20/22.04.2015 г. средства за възстановяване на противообледенителна система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

С решение на ВСС по т. 4 от протокол № 20/22.04.2015 г. се дава съгласие за увеличаване на бюджета на ВКС по § 10-00 „Издръжка” със сумата ..... за възстановяване на противообледенителна система.
Кога ще бъде усвоена тази сума е в компетенциите на административния ръководител на ВКС. 


34. ОТНОСНО: Разглеждане на новата  интернет-страница на Висшия съдебен съвет.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


35. ОТНОСНО: Решение на ВСС по протокол № 26/20.05.2015 г., д.т. 3 относно предложение от тринадесет членове на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Красимира Василева - Н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” да изготви проект на граждански договор с външен експерт, в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 26/20.05.2015 г., д.т. 3, по     т. 3.4. 


 36. 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 № 45-06-043/23.07.2014г. между ВСС и ДЗЗД „....” с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност”, който е сключен в изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС“, по договор за безвъзмездна помощ КБ 12–24–1/10.05.2013 г. по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. 
Сумата да се изплати със средства от бюджета на ВСС. 


37. ОТНОСНО: Плащане по договор №  45-06-058/28.10.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „....” с предмет на услугата –„Разработване на програма за професионална квалификация на магистрати, извън Националния институт на правосъдието. Разработване на обучителни модули за провеждане на специализирани обучения. Провеждане на специализирани обучения на магистрати” по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, рег. № на договора 13-24-1/15.11.2013 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:
1.  ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши второ междинно плащане – ..... с ДДС по договор №  45-06-058/28.10.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „.....” с предмет „Разработване на програма за професионална квалификация на магистрати, извън Националния институт на правосъдието. Разработване на обучителни модули за провеждане на специализирани обучения. Провеждане на специализирани обучения на магистрати”” по проект ”Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, който е сключен в изпълнение на проект по ОПАК, договор №  13-24-1/15.11.2013 г. 
Сумата да се изплати със средства от остатъка на полученото авансово плащане от УО на ОПАК в размер на ..... 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши окончателно плащане – .... с ДДС по договор №  45-06-058/28.10.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „....” с предмет „Разработване на програма за професионална квалификация на магистрати, извън Националния институт на правосъдието. Разработване на обучителни модули за провеждане на специализирани обучения. Провеждане на специализирани обучения на магистрати” по проект ”Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, който е сключен в изпълнение на проект по ОПАК, договор №   13-24-1/15.11.2013 г. 
Сумата да се изплати със средства от остатъка на полученото авансово плащане от УО на ОПАК в размер на .... и средства от бюджета на ВСС в размер на ....., които следва да бъдат възстановени от УО на ОПАК след верифициране на разходите. 


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за подмяна на стара дограма, ремонт на отоплителна инсталация и пожарни кранове, ремонт на освободени помещения и обзавеждането им за архив, преустройство на фоайе на втори етаж, подмяна на витраж и врати на централния вход и ремонт на кабинети.
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 Окръжен съд гр. Варна за 2015 г., както следва:
1. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на циркулационна помпа.
2. По § 10-00 „Издръжка” с .... за подмяна на дървена дограма (....), ремонт на отоплителна инсталация и пожарни кранове (....) и ремонт на освободени помещения и обзавеждането им за архив (....).
Разходът е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


39. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществени поръчки по които Висш съдебен съвет е възложител.
Доклад от Красимира Василева – Н-к отдел „ЮОДКВ”, дирекция „Правна”, АВСС и Даниела петровска – директор дирекция „ОАД”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с АД „....” договор за подпомагане на ВСС при организиране и провеждане на обществени поръчки и да извърши подготовка на документациите за участие в тях, в това число технически спецификации, анализи и методики за оценка на офертите при критерий за оценка „Икономически най-изгодна оферта”.


40. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 28.05.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 28.05.2015 г.

1. Заповед № АД-550-05-65/20.05.2015 г. на председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 април 2015 г. 

 2. Проект на решение относно предложение на Главния прокурор на РБ за определяне на третостепенен разпоредител с бюджет в структурата на Прокуратурата на РБ.

3. 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”  за осигуряване на средства за обучение по магистърска програма „Право на Европейския съюз.

4. 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”.

5. Плащане по договор №  45-06-058/28.10.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „...” с предмет на услугата –„Разработване на програма за професионална квалификация на магистрати, извън Националния институт на правосъдието. Разработване на обучителни модули за провеждане на специализирани обучения. Провеждане на специализирани обучения на магистрати” по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, рег. № на договора 13-24-1/15.11.2013 г. 

6. Организиране и провеждане на обществени поръчки по които Висш съдебен съвет е възложител.


41. 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 28.05.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.1. Искане от Инспектората към Висшия съдебен съвет за корекция на бюджета за 2015 г. по § 02-00 «Други възнаграждения и плащания на персонала» за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за подмяна на стара дограма, ремонт на отоплителна инсталация и пожарни кранове, ремонт на освободени помещения и обзавеждането им за архив, преустройство на фоайе на втори етаж, подмяна на витраж и врати на централния вход и ремонт на кабинети.

	1.3. Искане от председателя на Окръжен съд гр. Силистра за корекция на бюджета за 2015 г. по § 01-00  „Заплати” за осигуряване средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия в Районен съд гр. Перник.

1.4. Искане от председател на Окръжен съд гр. Силистра за увеличаване бюджет на съда за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия по обявен конкурс за назначаване на младши съдии.

1.5. Искане от председателя на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2015 г. за внедряване на модул „Съдебен призовкар” и модул ”Служебни защити” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.

1.6. Искане от председателя на Окръжен съд гр. Ямбол за отпускане на средства за внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство”.

1.7. Писмо от председателя на Районен съд гр. Етрополе до Министерство на правосъдието с искане за отпускане на средства за подмяна на дограма и ремонт на помещения.

1.8. Искане от председателя на Районен съд гр. Ивайловград за отпускане на средства за доставка на архивни шкафове. 

1.9. Искане от председателя на Районен съд гр. Кнежа за корекция на бюджета за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за осигуряване на средства за присъдено обезщетение по КТ.

1.10. Искане от председателя на Районен съд гр. Малко Търново за корекция на бюджета на съда за 2015 г. за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател. 

1.11. Искане от председателя на Районен съд гр. Ямбол за отпускане на средства за текущ ремонт на помещения за деловодство  и за обзавеждане на същото.

- „ОТЛАГА”

1.12. Искане от председателя на Окръжен съд гр. Монтана за отпускане на средства за вътрешен ремонт. 

3. Разни.

3.1. Доклад от Елисавета Илиева – началник отдел „Счетоводство и методология”, той и гл. счетоводител относно предложение на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за предоставяне на лек автомобил „Форд Фокус” на Областна дирекция „Охрана –Бургас”. 

3.2. Доклад от Елисавета Илиева – началник отдел „Счетоводство и методология”, той и гл. счетоводител относно предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Разград за даване на съгласие за продажба на служебен автомобил „Форд Фокус” чрез публична продан. 





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







