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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  29
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 1 юли 2015 г.



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

ОТСЪСТВА	: Елка Атанасова


От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова - н-к отдел „БФ”, 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 за увеличаване на бюджета на Върховен касационен съд по § 10-00 „Издръжка”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРЕПОРЪЧВА на председателя на Върховен касационен съд разходите по §§ 10-16 „Вода, горива и енергия” да се извършват в рамките на утвърдените средства по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г., като бъдат направени необходимите промени в подпараграфите на § 10-00 „Издръжка”.
При необходимост след анализ на изпълнението на бюджета към 30.09.2015 г. административния ръководител да поднови искането за увеличение на бюджета.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за извършени ремонтни дейности, поради възникнали застрахователни събития.

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. Враца за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел осигуряване на средства за извършени ремонтни дейности, поради възникнали застрахователни събития.
Средствата в размер на ...., са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г., като Министерство на правосъдието следва да преведе сумата по сметка на Окръжен съд гр. Враца и същата да бъде централизирана по сметка на ВСС. След централизацията на средствата няма да бъде коригиран бюджета на Окръжен съд гр. Враца.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за ремонт и преустройство на две канцеларии.
Отложена по протокол № 24/03.06.2015 г. на КБФ.

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. Габрово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за ремонт и преустройство на две канцеларии.
Разходът е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в състав на комисия по конкурси за младши съдии и младши прокурори.
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. Разград за 2015 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в състав на комисия по конкурси за младши съдии и младши прокурори.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Разград с ....
 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград 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 т. 29, Протокол № 10/04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета между Окръжен съд гр. Разград и Софийски градски съд за 2015 г. с цел осигуряване на средства за командирован съдия, както следва:
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 .... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Разград за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.


7. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-06-710/17.06.2015 г. от председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора, с искане за корекция на бюджета за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати, участници в изпитни комисии на конкурс за първоначално назначаване на 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. Шумен за 2015 г. с ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командировани магистрати, участници в изпитни комисии на конкурс за първоначално назначаване на съдии, съгласно приложен списък, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Шумен с ....


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в работна среща на фокус-групата за административни дела, съгласно решение на КАОСНОСВ по протокол № 22/10.06.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд гр. Велико Търново за 2015 г. с ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в работна среща на фокус-групата за административни дела, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Велико Търново с ......


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол 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 Административен съд гр. Ямбол 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.


11. 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” със ....., 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.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

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 Окръжен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” със ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Бургас по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” със .....


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет на съдия по вписванията.

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. Каварна за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на климатик за кабинет на съдия по вписванията.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на копирна машина.
Средствата 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. Пловдив за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 5 броя черно-бели мултифункционални принтер-копир-скенер-факс устройства.
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 увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на 5 броя черно-бели мултифункционални принтер-копир-скенер-факс устройства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 

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

16. 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” с ....., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

23. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов -  директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно решение по т. 30 от заседание на КБФ, проведено на 17.06.2015 г. за доклада за извършена проверка в Районен съд гр. Стара Загора на основание решение по протокол № 15/01.04.2015 г. на КБФ и решение по протокол № 18/07.05.2015 г. на КСА.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема изразеното в доклада становище от извършената проверка в Районен съд гр. Стара Загора, възложена с решение по протокол № 15/01.04.2015 г. на комисия „Бюджет и финанси” и решение по протокол № 18/07.05.2015 г. на комисия „Съдебна администрация”.


24. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно писмо с вх. № 11-04-195/19.06.2015 г.  от Военно-апелативен съд, с молба за извършване на извънпланов вътрешен финансов одит на съда и решение на КСА по протокол № 25/22.06.2015 г., с което се възлага извършване на проверка от дирекция „Вътрешен одит” в Районен съд гр. Благоевград и Окръжен съд гр. Благоевград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Актуализира годишния план за дейността на дирекция „Вътрешен одит” през 2015 г., като заменя изпълнението на одитен ангажимент за увереност в Районен съд гр. Варна с изпълнение на две проверки по конкретни сигнали – в Районен съд гр. Стара Загора и в Районен съд и Окръжен съд гр. Благоевград, и одитен ангажимент за увереност във Военно – апелативен съд.

Разни.

25. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-012/27.02.2015 г. между ВСС и ......... за предоставяне срещу заплащане на програмно време за излъчване на специализирани рубрики за целите на изпълнението на проекта „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, договор № К 13-15-1/04.12.2013 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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от – ..... с ДДС по договор № 45-06-012/27.02.2015 г. между ВСС и ........ за предоставяне срещу заплащане на програмно време за излъчване на специализирани рубрики за целите на изпълнението на проекта „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, договор № К 13-15-1/04.12.2013 г.
Сумата по ф-ра № 0200009408/22.06.2015 г. за закупуване на програмно време за излъчване на 22 броя специализирани рубрики в размер на ...... да се плати с бюджетни средства, същите ще бъдат възстановени от УО на ОПАК след верифициране на разходите по проекта.


26. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-059/03.11.2014 г. между ВСС и „.....” ЕООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Информационна кампания” 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, договор № К 13-15-1/04.12.2013 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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от – ..... с ДДС по договор № 45-06-059/03.11.2014 г. между ВСС и „.....” ЕООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Информационна кампания” 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, договор № К 13-15-1/04.12.2013 г.
Сумата по ф-ра № 0000000728/24.06.2015 г. за организиране и провеждане на 6 броя „Дни на отворени врати” по един в петте апелативни района и един във ВСС в размер на ..... да се плати с бюджетни средства, същите ще бъдат възстановени от УО на ОПАК след верифициране на разходите по проекта.


27. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация” по протокол № 24/17.06.2015 г. относно предложение за модифициране на „Специализирана система за конференции и таен вот”, инсталирана във ВСС, в изпълнение на решение на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изпратят получените становища от постоянните комисии на ВСС на Дирекция „ИССС”, за обобщаване, след което да се уведоми изпълнителя и да се отстранят направените забележки.


28. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 27/24.06.2015 г. на комисия „Международна дейност” относно писма от президента на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) относно обявление за координатори на основните проектни екипи по проектите на ЕМСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Заявява участие по Проект 3 „Финансиране на съдебната система” като на по-късен етап ще определи член на КБФ и експерт/експерти от дирекция „Финанси и бюджет”, които да подпомагат дейността на определения член на КБФ.


29. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-06-699/16.06.2015 г. от председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора относно разходите за стопанисване на сградата, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора.


31. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-04-197/22.06.2015 г. от председателя на Военен съд гр. Сливен във връзка с постъпило заявление от полк. .... – съдия във Военен съд гр. Сливен относно изплащане на разлика в трудовото възнаграждение, съгласно разпоредбата на чл. 227, ал. 3 и ал. 4 ЗСВ, за становище.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на председателя на Военен съд гр. Сливен.
При вземането на решение следва да се съобразят разпоредбите на чл. 107, чл. 227 ЗСВ и Правилата за командироване на съдии, прокурори и следователи.


32. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-06-765/25.06.2015 г. от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик във връзка с депозирани в Окръжен съд гр. Пазарджик писма с вх. № 5267/22.06.2015 г. и вх. № 5360/24.06.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА писмо с вх. № 11-06-765/25.06.2015 г. от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик на Комисия по правни въпроси, за становище.


33. ОТНОСНО: Писмо вх. № 04-00-156/24.06.2015 г. от Министерство на правосъдието с молба за съдействие при изготвяне на финансовата обосновка, във връзка с предварително съгласуване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Изразява отрицателно становище по направените предложения за преминаване на дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Агенция по вписванията в  проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
2. Финансовите обосновки се изготвят от вносителите на проекти на нормативни актове. 
3. За настоящото решение да се уведоми Министерство на правосъдието.


34. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Пазарджик с вх. № 11-11-283/26.06.2015 г. относно внедряване на нова система за случайно разпределение на делата и необходимост от закупуване на персонални служебни квалифицирани електронни подписи за потребителите и администраторите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от председателя на Административен съд гр. Пазарджик на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”, във връзка с обобщаване на изискана информация с писмо изх. № 11-04-200/23.06.2015 г.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя информационни табла за съдебни зали.
Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 2 броя информационни табла за съдебни зали.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
 

36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на информационни и звукозаписни системи за три съдебни зали.

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. Стара Загора за 2015 г., както следва:
1. По § 10-00 „Издръжка” с ..... за звукозаписна техника за три зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за информационна система за три зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град 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 Административен съд София-град 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.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на информационни, звукозаписни и озвучителни системи за две съдебни зали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Велинград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с ..... за доставка и монтаж на информационни, звукозаписни и озвучителни системи за две съдебни зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 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 Районен съд гр. Девня за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации.
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 Районен съд гр. Девня за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които ..... за закупуване на 2 бр. монитори и ...... за закупуване на 1 бр. скенер.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Девня за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” със .... за закупуване на модул „Електронна папка на СИС”.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


40. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 06-10-008/29.06.2015 г. от Сметната палата във връзка с извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Дава съгласие за достъп на ръководителя на одитния екип до счетоводната информация в WEB BP – КОНТО 66 за сравнение на отчетните данни със счетоводната база данни в срок до изготвяне и представяне на одитен доклад, съгласно Заповед № ОД-04-00-029/22.06.2015 г. на Сметна палата.


41. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 45-10-026/23.06.2015 г. от ..... – журналист от в. „Дневник”.
Извлечение от протокол № 22/23.06.2015 г. от заседание на комисия „Публична комуникация”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изпрати на ..... – журналист от в. „Дневник” копие от писмо на градския прокурор на Софийска градска прокуратура относно откриване на набирателната сметка в британски лири.


42. ОТНОСНО: Доставка на дизелово гориво за отопление на органите на съдебната власт.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВ” в дирекция „Правна”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво за отопление на органите на съдебната власт” да бъде възложена по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП,  за срок от една година.
2. ОПРЕДЕЛЯ «Г4 Трейд» ЕООД, член на Българската стокова борса, с ценово предложение (брокерско комисионно възнаграждение), в размер на 0% от стойността на сделката за изпълнител на договор за борсово посредничество за извършване на борсова сделка по реда на Закона за стоковите борси и тържищата във връзка с доставка на дизелово гориво за отопление на органите на съдебната власт.
	Мотиви: «Г4 Трейд» ЕООД е определен за изпълнител на договор за борсово посредничество след проведен жребий между оферентите предложили еднаква цена.
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво за отопление на органите на съдебната власт” да бъде възложена по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП, за срок от една година.
2. ОПРЕДЕЛЯ «Г4 Трейд» ЕООД  за изпълнител на договор за борсово посредничество за извършване на борсова сделка по реда на Закона за стоковите борси и тържищата във връзка с доставка на гориво за отопление на органите на съдебната власт.
3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с «Г4 Трейд» ЕООД за борсово посредничество за извършване на борсова сделка по реда на Закона за стоковите борси и тържищата във връзка с доставка на гориво за отопление на органите на съдебната власт.
4. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да открие процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво за отопление на органите на съдебната власт” за срок от една година.


43. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 02.07.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 02.07.2015 г.

1. Плащане по договор № 45-06-012/27.02.2015 г. между ВСС и ......... за предоставяне срещу заплащане на програмно време за излъчване на специализирани рубрики за целите на изпълнението на проекта „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, договор № К 13-15-1/04.12.2013 г.

2. Плащане по договор № 45-06-059/03.11.2014 г. между ВСС и „.........” ЕООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Информационна кампания” 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, договор № К 13-15-1/04.12.2013 г.


44. 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 02.07.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


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

1.1. Искане за увеличаване на бюджета на Върховен касационен съд по § 10-00 „Издръжка”.

- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя информационни табла за съдебни зали.

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за извършени ремонтни дейности, поради възникнали застрахователни събития.

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за ремонт и преустройство на две канцеларии.

1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в състав на комисия по конкурси за младши съдии и младши прокурори.

1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

1.8. Писмо вх. № 11-06-710/17.06.2015 г. от председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора, с искане за корекция на бюджета за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

1.9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на информационни и звукозаписни системи за три съдебни зали.

1.10. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати, участници в изпитни комисии на конкурс за първоначално назначаване на съдии.

1.11. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в работна среща на фокус-групата за административни дела, съгласно решение на КАОСНОСВ по протокол № 22/10.06.2015 г.

1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ.

1.13. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

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

1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на информационни, звукозаписни и озвучителни системи за две съдебни зали.

1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет на съдия по вписванията.

1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 5 броя черно-бели мултифункционални принтер-копир-скенер-факс устройства.

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.

4. Одитни доклади.

4.1. Доклад от Валентин Ангелов -  директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно решение по т. 30 от заседание на КБФ, проведено на 17.06.2015 г. за доклада за извършена проверка в Районен съд гр. Стара Загора на основание решение по протокол № 15/01.04.2015 г. на КБФ и решение по протокол № 18/07.05.2015 г. на КСА.

4.2. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно писмо с вх. № 11-04-195/19.06.2015 г.  от Военно-апелативен съд, с молба за извършване на извънпланов вътрешен финансов одит на съда и решение на КСА по протокол № 25/22.06.2015 г., с което се възлага извършване на проверка от дирекция „Вътрешен одит” в Районен съд гр. Благоевград и Окръжен съд гр. Благоевград.

5. Разни.

5.1. Доставка на дизелово гориво за отопление на органите на съдебната власт.

5.2. Писмо вх. № 04-00-156/24.06.2015 г. от Министерство на правосъдието с молба за съдействие при изготвяне на финансовата обосновка, във връзка с предварително съгласуване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
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