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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  28
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 24 юни 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 административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново 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 Окръжен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., 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.


2. ОТНОСНО:	Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 27 бр. компютри, 5 бр. монитори, 20 бр. принтери, 3 бр. скенери и ремонт на копирна машина.
Извлечение от протокол № 19/12.05.2015 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 за 2015 г. на Окръжен съд гр. Силистра по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 22 броя компютри.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


3. ОТНОСНО:	Извлечение от протокол № 25/16.06.2015 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Окръжен съд гр. Смолян с вх. № 11-06-647/03.06.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Смолян по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 4 броя документни скенери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана провяна по бюджета на Окръжен съд гр. Смолян за 2015 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен скенер.
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....


4. ОТНОСНО:	Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на комисия по конкурс за 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. Хасково 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. Хасково с ...

5. ОТНОСНО:	Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър, 10 бр. компютърни конфигурации и 3 бр. монитори.
Извлечение от протокол № 25/16.06.2015 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 Окръжен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., за закупуване на 1 бр. сървър от нисък клас.
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 Окръжен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., за закупуване на 3 бр. монитори.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


6. ОТНОСНО:	Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. документен скенер, 10 бр. DDR2 SDRAM-памети с капацитет 2GB, 1 бр. ТЗУ и 10 бр. батерии за ТЗУ.
Извлечение от протокол № 25/16.06.2015 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 Административен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка” с ..., от които: ... за закупуване на 1 брой документен скенер, ... за закупуване на 10 броя DDR2 SDRAM-памети с капацитет 2 GB, .... за закупуване на 1 брой UPS и .... за закупуване на 10 броя батерии за UPS.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


7. ОТНОСНО:	Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски районен съд 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.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


8. ОТНОСНО:	Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас 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. Бургас 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.


9. ОТНОСНО:	Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. принтер, 1 бр. компютърна конфигурация и 1 бр. UPS.
Извлечение от протокол № 19/12.05.2015 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 за 2015 г. на Районен съд гр. Бяла по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които .... за закупуване на 1 брой принтер и .... за закупуване на 1 брой UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Бяла по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 


10. ОТНОСНО:	Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар”.
Извлечение от протокол № 19/12.05.2015 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. Дряново за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ....., с цел осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар”.
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. Кула за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 19/12.05.2015 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. Кула за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., с цел закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


12. ОТНОСНО:	Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционално устройство.
Извлечение от протокол № 19/12.05.2015 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. Провадия за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ...., с цел закупуване на мултифункционално устройство.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


13. ОТНОСНО:	Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изиска информация от Министерство на правосъдието какви действия са предприети, във връзка с изпратените от Районен съд гр. Севлиево писма с изх. №№ РД-70/17.03.2015 г. и РД-116/07.05.2015 г.


14. ОТНОСНО:	Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на ПП модул „Съдебен призовкар”.
Извлечение от протокол № 19/12.05.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ...., за закупуване на програмен продукт – модул „Съдебен призовкар”.
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. Сандански за корекция на бюджета на съда за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” 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. Сандански 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 Окръжен съд гр. Бургас за корекция на бюджета на съда  за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” 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 Окръжен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., 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.


17. ОТНОСНО:	Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас  за корекция на бюджета за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на изпитни комисии по обявени конкурси за „младши съдии”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Бургас за 2015 г. с ....., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на изпитни комисии по обявените конкурси за „младши съдии”, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Бургас с ....


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник  за корекция на бюджета за 2015 г. по § 52-00 „”Придобиване на ДМА” за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, принтери, UPS-и и средства за доизграждане и разширяване на компютърната и телефонна мрежи в съда. 
Извлечение от протокол № 20/19.05.2015 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 за 2015 г. на Окръжен съд гр. Перник по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които .... за закупуване на 3 броя принтери, .... за закупуване на 5 броя UPS и .... за доизграждане и разширяване на компютърната и телефонна мрежа в съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


19. ОТНОСНО:	Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на бюджетни средства по §§52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” за сървърна техника и по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на 2 бр. UPS. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на бюджетни средства по §§52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” за сървърна техника и по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на 2 бр. UPS на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”, по компетентност. 


20. ОТНОСНО:	Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за увеличаване бюджета на съда за подмяна на 5 бр. компютърни конфигурации и 5 бр. персонални UPS.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за увеличаване бюджета на съда за подмяна на 5 бр. компютърни конфигурации и 5 бр. персонални UPS на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”, по компетентност. 


21. ОТНОСНО:	Корекция на бюджета на Административен съд гр. Плевен в изпълнение изискванията на ДДС № 01/26.01.2015 г. на Министерство на финансите и указания на ВСС до оргъните на съдебната власт. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА бюджета за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Плевен с ....
2. НАМАЛЯВА бюджета за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” на Административен съд гр. Плевен с ....
3. УВЕЛИЧАВА неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. със ....

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

22. ОТНОСНО:	Искания от административни ръководители за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по §01-00 „Заплати”, §02-00”Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка” и § 19-00 „платени данъци, такси и административни санкции”

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” с ...., съгласно Приложение № 1.

Разни.

26. ОТНОСНО:	Предложение на директорът на Националния институт на правосъдието 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 :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ служебен автомобил „...” с рег. № ..., числящ се на Национален институт на правосъдието да се предаде безвъзмездно за ползване на Софийски районен съд, съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.
2. ПРЕДЛАГА на директора на Националния институт на правосъдието да предприеме необходимите действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.


27. ОТНОСНО:	Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище 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. Панагюрище.
2. Исканията да бъдат изпращани към административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище.


28. ОТНОСНО:	Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за дарение на служебен автомобил  марка „....” на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Перник. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА предложението на председателя на Районен съд гр. Пирдоп за комплектоване на преписката съгласно чл. 11 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.


29. ОТНОСНО:	Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за бракуване на лек автомобил марка „ВАЗ”, числящ се на РС гр. Брезник. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с изх. № 212/09.06.2015 г. на председателя на Районен съд гр. Брезник, във връзка с бракуване на автомобил марка „....” с рег. № .....


30. ОТНОСНО:	Предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Силистра за закриване на набирателна сметка в Банка ДСК и откриване на набирателна сметка в лева в обслужващата банка SG Експресбанк. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Силистра да открие набирателна сметка в лева в банка SG Експресбанк и да закрие набирателна сметка в лева в „Банка ДСК” с IBAN BG27STSA 93003300801158, с титуляр Окръжна прокуратура гр. Силистра.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за разкриването на набирателна сметка в лева в обслужваща банка на Окръжна прокуратура гр. Силистра.
3. УКАЗВА на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Силистра да предприеме необходимите действия за закриване и откриване на набирателна сметка в лева с титуляр Окръжна прокуратура гр. Силистра, след одобрение и от Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище”.


31. ОТНОСНО:	Предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за увеличаване на броя на ПОС терминалните устройства за обслужване на транзитна сметка

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Пловдив да увеличи броя на ползваните ПОС терминални устройства с един брой, за обслужване на транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, във връзка с искането им за увеличаване на броя на ПОС терминалните устройства с един брой.


32. ОТНОСНО:	Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали относно необходимостта от инсталиране на 1 брой ПОС терминално устройство след смяна на обслужваща банка. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на председателя на Окръжен съд гр. Кърджали, при спазване разпоредбите на т. 31 от ДДС № 02/08.03.2012 г. на МФ дирекция „Държавно съкровище” и БНБ № 91 СМ-0011/09.03.2012 г. 


33. ОТНОСНО:	Писмо от административния ръководител на  Окръжен съд гр. Велико Търново за становище във връзка с молба по Закона за достъп до обществена информация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Административният ръководител следва да спазва изискванията на Закона за достъп до обществена информация и да изпълни задълженията, вменени му с него.


34. ОТНОСНО:	Писмо от НАП с приложен акт № 9/20.05.2015 за установяване на частно държавно вземане във връзка със задължение на ВСС по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег № КБ 08-24-8-С/03.11.2008 г., сключен с Министерство на държавната администрация и административната реформа по ОПАК за финансиране на проект с наименование „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители” 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОДКРЕПЯ предложените два варианта от Комисия по правни въпроси.


35. ОТНОСНО:	Писмо от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за становище във връзка решение на Комисия по правни въпроси – протокол № 14 от 27.04.2015 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Висшият съдебен съвет няма правомощия да тълкува закони и да дава указания по тяхното прилагане.


36. ОТНОСНО:	Доклад от Елисавета Илиева – началник отдел „Счетоводство и методология „ той и главен счетоводител” относно възстановяване на банкова гаранция на Консорциум ФПИ-ИДЕИН.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ гаранцията за изпълнение по договор № 45-06-058/28.10.2014 г. в размер на ..... да бъде освободена и да се възстанови на Консорциум ФПИ – ИДЕИН.


37. ОТНОСНО:	Писмо от Главния секретар на Министерство на правосъдието във връзка с извършени обследвания на съдебни сгради от ГД „Охрана”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Главния секретар на Министерство на правосъдието във връзка с извършени обследвания на съдебни сгради от ГД „Охрана”.


38. ОТНОСНО:	Доклад от главен директор на ДГ „Охрана” относно недостиг на личен състав за осигуряване охраната на съдебните сгради и обекти.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема за запознаване доклад от главен директор на ДГ „Охрана” относно недостиг на личен състав за осигуряване охраната на съдебните сгради и обекти.


39. ОТНОСНО:	Проект на  Постановление на Министерския съвет за осигуряване на допълнителни финансови средства по бюджета на Министерство на правосъдието за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА проект на  Постановление на Министерския съвет за осигуряване на допълнителни финансови средства по бюджета на Министерство на правосъдието за 2015 г.


40. ОТНОСНО:	Извлечение от решение по протокол № 34 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 17 юни 2015 г. относно проект на ЗИДКРБ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на ВСС по протокол № 34/17.06.2015 г., д.т. 3.


41. ОТНОСНО:	Извлечение от протокол № 26 от заседание на комисия „Международна дейност” на ВСС, проведено на 17 юни 2015 г., относно командироването на представляващия ВСС за участие в среща на Изпълнителния борд на ЕМСС на 6 юли 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Соня Найденова – представляващ ВСС и член на Изпълнителния борд на ЕМСС, за участие в среща на Изпълнителния борд на ЕМСС, която ще се проведе на 6 юли 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи, разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС. Пътуването ще се извърши със самолет. 


42. ОТНОСНО:	Извлечение от  протокол № 26 от заседание на комисия „Международна дейност” на ВСС, проведено на 17 юни 2015 г.,  относно командироването на Дарина Костова – съдия в ОС Бургас и член на националната съдебна мрежа за участие в 55-та среща на Националните лица за контакт на ЕСМ по граждански и търговски дела,  1-3 юли 2015 г. гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Дарина Костова – съдия в Окръжен съд гр. Бургас и член на Националната съдебна мрежа, за участие в 55-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в периода 1 – 3 юли 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи, както и разходите за 1 нощувка са за сметка на Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за нощувка по фактически размер, разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


43. ОТНОСНО:	Извлечение от  протокол № 26 от заседание на комисия „Международна дейност” на ВСС, проведено на 17 юни 2015 г.,  относно командироването на Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС за участие в лицата за контакт на националните съдебни системи за периода 28-30 юни 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС, за участие в среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, за периода 28 – 30 юни 2015 г., в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи, както и разходите за една нощувка са за сметка на Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за нощувка по фактически размер, дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


44. ОТНОСНО:	Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за отпускане на целеви средства за съфинансиране на обучение на магистрати по магистърска програма „Право на ЕС” в СУ „Св. Кл. Охридски”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

По поставеният въпрос Висшия съдебен съвет се е произнесъл с решение по протокол № 29/28.05.2015 г.


45. ОТНОСНО:	Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за отпускане на целеви средства за съфинансиране на обучение на магистрати по магистърска програма „Право на ЕС” в СУ „Св. Кл. Охридски”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

По поставеният въпрос Висшия съдебен съвет се е произнесъл с решение по протокол № 29/28.05.2015 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


47. ОТНОСНО:	Абонаментна поддръжка на дизелов генератор модел TJ94DW, сериен номер СВМ1997, намиращ се в сградата на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12.
Доклад от Мария Ламбрева - мл. експерт - юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „Алфа Грисин Инфотех БГ” ООД договор за предоставяне на абонаментна поддръжка на дизелов генератор модел TJ94DW, сериен номер СВМ1997, намиращ се в сградата на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, за срок от 3 (три) години.


48. ОТНОСНО:	Счетоводна политика на съдебната система.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТМЕНЯ Счетоводната политика на съдебната система приета с протокол № 6/17.02.2011 г. и изменена и допълнена протокол № 9/01.03.2012 г., протокол № 17/19.04.2013 г., протокол № 2/17.01.2013 г. и протокол № 22/06.06.2013 г., и с указания на Висшия съдебен съвет до органите на съдебната власт.
2. ПРИЕМА нова Счетоводна политика на съдебната система за текуща счетоводна отчетност и съставяне на годишни финансови отчети и нов Единен сметкоплан на съдебната система в сила от 01.01.2015 г.
3. ВЪЗЛАГА на началник отдел „Счетоводство и методология” той и главен счетоводител на ВСС да организира практическото приложение на новата Счетоводна политика и Единен сметкоплан в органите на съдебната власт.


49. ОТНОСНО:	Плащане по договор № 45-06-043/09.10.2013 г. между ВСС и „....” ЕООД с предмет: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите” във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите в администрацията на ВСС” по договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати .... с ДДС по договор № 45-06-043/09.10.2013 г. между ВСС и „....” ЕООД с предмет: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите” във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите в администрацията на ВСС” по договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г.
Сумата да се изплати със средства от бюджета на ВСС.


50. ОТНОСНО:	Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна и звукозаписна система за две зали, както и на графични информационни системи за три зали.

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. Петрич за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на звукозаписни системи за две зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Петрич за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на индивидуални графично информационни системи за три зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


51. ОТНОСНО:	Плащане по договор № 45-06-015/04.03.2015 г. между ВСС и “....” ЕООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Обновяване на интернет сайта на ВСС” и техническата спецификация  за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки  по реда на чл.41 от ЗОП по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  договора № К 13-15-1/04.12.2013 г. 
Доклад от Валери Михайлов – директор на дирекция „ИТСС” – АВСС.
Извлечение от протокол № 26/23.06.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА доклада от Валери Михайлов – директор на дирекция „ИТСС” – АВСС.
2. Докладът да се изпрати на „Тара Софт” ЕООД за предприемане на действия, по компетентност.
3.  ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от – .... с ДДС по договор  № 45-06-015/04.03.2015 г. между ВСС и  „....” ЕООД  за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Обновяване на интернет сайта на ВСС ”  по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  договора № К 13-15-1/04.12.2013 г. 
Сумата по ф-ра № 0000000760/16.06.2015 г. за  обновяване на интернет сайта на ВСС  в размер на .... да се плати с  бюджетни средства , същите ще бъдат възстановени от УО на ОПАК след верифициране на разходите по проекта . 


52. ОТНОСНО:	Получена покана във връзка с представянето на доклада на Световната банка, озаглавен „Производителността в България: Уроци от миналото, възможности за бъдещето”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение получената покана във връзка с представянето на доклада на Световната банка, озаглавен „Производителността в България: Уроци от миналото, възможности за бъдещето”.
 

53. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 25.06.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 25.06.2015 г.

1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник  за корекция на бюджета за 2015 г. по § 52-00 „”Придобиване на ДМА” за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, принтери, UPS-и и средства за доизграждане и разширяване на компютърната и телефонна мрежи в съда. 
2. Искания от административни ръководители за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по §01-00 „Заплати”, §02-00”Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка” и § 19-00 „платени данъци, такси и административни санкции”
3. Доклад от главен директор на ДГ „Охрана” относно недостиг на личен състав за осигуряване охраната на съдебните сгради и обекти.
4. Проект на  Постановление на Министерския съвет за осигуряване на допълнителни финансови средства по бюджета на Министерство на правосъдието за 2015 г.
5. Абонаментна поддръжка на дизелов генератор модел TJ94DW, сериен номер СВМ1997, намиращ се в сградата на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12.
6. Счетоводна политика на съдебната система.
7. Плащане по договор № 45-06-015/04.03.2015 г. между ВСС и “.....” ЕООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Обновяване на интернет сайта на ВСС” и техническата спецификация  за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки  по реда на чл.41 от ЗОП по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  договора № К 13-15-1/04.12.2013 г. 


54. 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 25.06.2015 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 Окръжен съд гр. Бургас за корекция на бюджета на съда  за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас  за корекция на бюджета за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на изпитни комисии по обявени конкурси за „младши съдии”.
1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 27 бр. компютри, 5 бр. монитори, 20 бр. принтери, 3 бр. скенери и ремонт на копирна машина.
1.5. Извлечение от протокол № 25/16.06.2015 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Окръжен съд гр. Смолян с вх. № 11-06-647/03.06.2015 г.
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на комисия по конкурс за младши съдии.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър, 10 бр. компютърни конфигурации и 3 бр. монитори.
1.8. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. документен скенер, 10 бр. DDR2 SDRAM-памети с капацитет 2GB, 1 бр. ТЗУ и 10 бр. батерии за ТЗУ.
1.9. Корекция на бюджета на Административен съд гр. Плевен в изпълнение изискванията на ДДС № 01/26.01.2015 г. на Министерство на финансите и указания на ВСС до оргъните на съдебната власт. 
1.10. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. принтер, 1 бр. компютърна конфигурация и 1 бр. UPS.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар”.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна и звукозаписна система за две зали, както и на графични информационни системи за три зали.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционално устройство.
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за корекция на бюджета на съда за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на ПП модул „Съдебен призовкар”.

3. Разни.

3.1. Предложение на директорът на Националния институт на правосъдието за предоставяне на служебен автомобил „Форд Фокус” с рег. № С 4999 ХА на друг орган на съдебната власт.





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






