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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  31
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 15 юли 2015 г.




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

ОТСЪСТВА	ЩИ: няма


От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова - н-к отдел „БФ” и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител.
	

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

1. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в НИП през 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в НИП през 2015 г., да се изплатят съгласно приложените справки.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Русе за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Видин за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Разград за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на Специализиран наказателен съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
8. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
10. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
11. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на РБ за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
12. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” за 2015 г. със .....


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 28/07.07.2015 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 Апелативен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., от които .... за закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации 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. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой информационен монитор пред съдебна зала и програмен продукт.
Извлечение от протокол № 28/07.07.2015 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 1 бр. информационен монитор пред съдебна зала.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” със .... за закупуване на софтуерен продукт за синтез на РЕЧ - за хора със специфични увреждания.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград 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 административен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 28/07.07.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел закупуване на 5 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. За закупуване на 1 бр. звукозаписна уредба и 1 бр. уредба за повиквания на съдебни зали, КБФ ще се произнесе след определянето на пределните лимити за подобен вид техника, заедно с КПКИТС.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на покрив.
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. по § 10-00 „Издръжка” със ..... за неотложен текущ ремонт на покрив.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 28/07.07.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Добрич за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел закупуване на сторидж и твърди дискове.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Добрич за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел закупуване на 1 бр. рутер и 3 бр. суича.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за подмяна на входна врата и доставка и монтаж на климатик за съдебна зала.

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. Добрич за 2015 г., както следва:
1. По § 10-00 „Издръжка” с ..... за подмяна на входна врата.
2. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на климатик за съдебна зала.
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 административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 28/07.07.2015 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. Русе по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които: ..... за закупуване на 34 бр. компютри, ..... за закупуване на 1 бр. мултифункционално устройство среден клас, ..... за закупуване на 1 бр. мултифункционално устройство висок клас, ..... за закупуване на 10 бр. ТЗУ и ..... за закупуване на 2 бр. мрежов сторидж.
Средствата в размер на ..... 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. Русе по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 2 бр. скенери.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за ремонт на входно фоайе и фоайе на втори етаж след демонтаж на временни конструкции.

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. Търговище за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт с цел възстановяване на фоайета на сградата след демонтаж на временни конструкции.
Разходът е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати, участници в изпитни комисии на конкурс 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. Ямбол за 2015 г. с ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, участници в изпитни комисии на конкурс за младши съдии, както следва:
1. НАМАЛЯМА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Ямбол с .....


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата за административни дела за валидизиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати от изследването на натовареността на съдиите, проведена на 22.06.2015 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. Бургас за 2015 г. с ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата за административни дела за валидизиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати от изследването на натовареността, както следва:
1. НАМАЛЯМА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Бургас с .....


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на обемен надпис на фасадата и информационни табели, стелажи за архивно помещение, гербове и знамена за зали и фасада.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Добрич за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за изработка, доставка и монтаж на обемен надпис на фасадата и информационни табели, стелажи за архивно помещение, гербове и знамена за зали и фасада.
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 Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата за административни дела за валидизиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати от изследването на натовареността на съдиите, проведена на 22.06.2015 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. Монтана за 2015 г. с ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата за административни дела за валидизиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати от изследването на натовареността, както следва:
1. НАМАЛЯМА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Монтана с .....


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. мрежово устройство за съхранение на данни и 1 бр. лазерно мултифункционално устройство от висок клас.
Извлечение от протокол № 28/07.07.2015 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. Ямбол по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които: ..... за закупуване на 1 бр. мрежово устройство за съхранение на данни и ..... за закупуване на 1 бр. лазерно мултифункционално устройство от висок клас.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютри.
Извлечение от протокол № 22/26.05.2015 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 Военен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 5 бр. компютри.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд 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 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 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.


19. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-1498/09.07.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” и § 05-00 „Осигуровки”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” със ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на трудово възнаграждение на възстановен на работа магистрат, съгласно решение на ВСС по протокол № 8/19.02.2015 г. за периода от 08.04.2010 г. – 19.02.2015 г.
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. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. с ..... по § 05-00 „Осигуровки”. 
При необходимост на по-късен етап ще бъде извършена корекция служебно.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
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 на Районен съд гр. Белоградчик за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Белоградчик за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел закупуване на 4 бр. принтери (.....), 1 бр. МФУ (.....), 1 бр. сървърен UPS (.....) и 7 бр. персонални UPS-и (.....).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на кабинет на председателя, ремонт на паркет и оборудване на 3 бр. наказателни деловодства с 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. Варна за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на кабинет на председателя, ремонт на паркет и оборудване на 3 бр. наказателни деловодства с шкафове.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации, 2 бр. принтери и 1 бр. МФУ.
Извлечение от протокол № 28/07.07.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел закупуване на 2 бр. принтери и 1 бр. МФУ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между РС Каварна и МТСП Дирекция „Бюро по труда” – гр. Каварна по „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Каварна по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между РС Каварна и МТСП Дирекция „Бюро по труда” – гр. Каварна по „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за обзавеждане 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. Ловеч за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обзавеждане на пет помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
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 Районен съд гр. Мадан по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 1 бр. UPS за сървър.
Средствата в размер на ..... 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. Мадан по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ....., от които: ..... за закупуване на 1 бр. сървър и ..... за закупуване на 1 бр. документен скенер.
 Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 4 бр. климатици.

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. Малко Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на 4 бр. климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Мездра за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 13 бр. компютри, 6 бр. монитори, 4 бр. принтери, 1 бр. МФУ и 3 бр. скенери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол 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. Никопол 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.


29. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Пазарджик с вх. № 11-07-1442/03.07.2015 г.,с искане за корекция на бюджета за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... за закупуване на модул „Финансов контрол”.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. Изисква информация от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик, относно необходимостта от наличие на три работни точки в интегрираната система за управление „Поликонт”.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за обзавеждане на архив, деловодство и кабинет.

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. Раднево за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обзавеждане на архив, деловодство и кабинет.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на 15 бр. компютърни конфигурации и 5 бр. UPS.
Извлечение от протокол № 28/07.07.2015 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. Раднево по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 5 бр. персонални 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”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Раднево по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 12 бр. компютърни конфигурации.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Разград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на активно мрежово оборудване и материали за изграждане на частична структурна кабелна мрежа към съществуващата компютърна мрежа.
Извлечение от протокол № 28/07.07.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Смолян по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на активно мрежово оборудване и материали за изграждане на частична структурна кабелна мрежа към съществуващата компютърна мрежа.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 28/07.07.2015 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. Тервел по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които: ..... за закупуване на 4 бр. компютри, ..... за закупуване на 2 бр. скенери, ..... за закупуване на 1 бр. мултифункционално устройство висок клас, ..... за закупуване на 6 бр. UPS-и и ..... за закупуване на 1 бр. UPS за сървър.
Средствата в размер на ..... 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. Тервел по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., от които: ..... за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации и ..... за закупуване на 1 бр. сървър нисък клас.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за доставка на 6 бр. метални шкафа за архив.

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. Царево за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка на 6 бр. метални шкафа за архив.
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 Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на климатична система.
Извлечение от протокол № 28/07.07.2015 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. Шумен за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел закупуване на климатична система за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за преграждане на помещение и оформяне на зала за медиация и зала за публични търгове, и доставка и монтаж на климатици за същите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Варна за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за преграждане на помещение и оформяне на зала за медиация и зала за публични търгове и доставка и монтаж на климатици за същите.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА4 по бюджета на съдебната власт.


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения и подмяна на интериорни врати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на районен съд гр. Ловеч за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за текущ ремонт на помещения и подмяна на интериорни врати, поради липса на средства и източници на финансиране.


40. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Ямбол с вх. № 11-06-846/08.07.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел осигуряване на средства за извършване на разходи за провеждане на изнесени открити заседания в сградата на районен съд гр. Крумовград по наказателно дело от общ характер № 35/2015 г., поради наличие на средства. Корекция на бюджета по § 10-00 „Издръжка” при необходимост, може да бъде извършена след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.


41. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Габрово с вх. № 11-06-828/03.07.2015 г., с искане за увеличаване на бюджета за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и по § 10-00 „Издръжка” за покриване на разходи до 31.12.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на ОС Габрово:
- Разходите по §10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” да се извършват в рамките на утвърдените средства, спазвайки Указанията за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2015г., като бъдат направени необходимите промени в подпараграфите, с оглед спазване на финансовата дисциплина.
След възникване на реален недостиг, следствие изчерпване на средствата по бюджета на съда в края на финансовата година, следва да се поднови искането, с посочена конкретна сума за недостига от предстоящи разходи, като ВСС ще осигури необходимите средства.
- Да инициира писмо за корекция /вътрешно-компенсирана промяна/ между § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, за осигуряване на необходимите средства за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО, съгласно Указанията за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
- Да отправи искане за целево осигуряване на финансови средства за ремонт на спирачна система за служебен автомобил, акумулаторни батерии за сървър и машина за унищожаване на документи за класифицирана информация съобразно дадените указания с писмо на ВСС с Изх. № 91-00-070/14.05.2014 г.
- Искането за осигуряване на средства за закупуване на 7 бр. електронни подписа, следва да бъде съобразено с писмо на ВСС с Изх. № 11-04-200/23.06.2015 г., с оглед възможностите за централизирана доставка.


42. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Габрово с вх. № 11-07-1478/08.07.2015 г., с искане за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2015 г. 
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА разглеждането на искането за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на РС Габрово за 2015 г. по §10-00 „Издръжка” на стойност ..... за покриване на разходи във връзка с чл. 9 от Наредба №7/15.08.2005 г. за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните с тях прегледи на зрението и изработка на очила на съдии и съдебни служители. 
Предлага на административния ръководител на РС Габрово да поднови искането си, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на софтуерен продукт „Служебни защити”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Карлово по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... за закупуване на софтуерен продукт „Служебни защити”.
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 .

44. 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.


45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2015 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на специални метални пейки в помещението за временен престой и изолация, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....

Разни.

47. ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на ВСС по протокол № 39/09.07.2015 г., допълнителна т. 98.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение на ВСС по протокол № 39/09.07.2015 г., доп. т. 98, като изразът: „§ 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 10 бр. монитори и 10 бр. персонални принтери.” Да се чете: „§ 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 10 бр. монитори, 10 бр. персонални принтери и 10 бр. компютри.”


48. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Върховен административен съд за определяне на допълнително възнаграждение на ....... - съдия във Върховен административен съд, за присъдена образователна и научна степен „Доктор”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ на ........ - съдия във Върховен административен съд, да бъде определено допълнително парично възнаграждение, в размер на 10 % към определената индивидуална работна заплата за придобита научна степен „доктор”, считано от датата на взимане на решението. 


49. ОТНОСНО: Писмо вх. № 04-00-156/24.06.2015 г. от Министерство на правосъдието с молба за предоставяне на информация във връзка с 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:
В отговор на писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-156/24.06.2015 г. относно молба за предоставяне на данни за попълване на част от финансовата обосновка към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел Ви предоставяме следната информация:
  Приходите постъпили по бюджета на съдебната власт във връзка с вписвания, заличавания, обявявания на актове и издаване на удостоверения, и др. на юридически лица с нестопанска цел към 30.06.2015 г. са в размер на ......, а към 31.12.2014 г. в размер на ......
Висшият съдебен съвет, в качеството му на първостепенен разпоредител по бюджета на съдебната власт, както и органите на съдебната власт не разполагат с информация относно размера на текущите разходи и тези за персонал, извършени във връзка с дейности свързани с юридическите лица с нестопанска цел, поради факта, че лицата заети за осъществяването им, изпълняват и други функции. 
Приложената за попълване таблица е част от финансовата обосновка по приложение № 2.1 към чл. 35, ал.1, т. 4, буква „а” от Устройствения правилник на Министерски съвет и неговата администрация. Финансовите обосновки се изготвят от вносители на проекти на нормативни актове.


50. ОТНОСНО: Погрешно преведен остатък от сметката за чужди средства на Районен съд гр. Благоевград по сметка на Висшия съдебен съвет.
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 бъде възстановен неправилно преведения по Единната сметка на Висшия съдебен съвет остатък, в размер на ....., от набирателната сметка на Районен съд гр. Благоевград по сметка в „.....” АД с IBAN BG74 CECB 979033G0070700.


51. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти на Висшия съдебен съвет към 30.06.2015 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 :

ПРЕДОСТАВЯ на комисия „Международна дейност” Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПАК и Норвежкия финансов механизъм от Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 30.06.2015 г.


52. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-060/04.11.2014 г. между ВСС и „.....” ООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Информация и публичност и информационни материали” 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 :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от ..... с ДДС по договор № 45-06-060/04.11.2014 г. между ВСС и „....” ООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Информация и публичност и информационни материали” 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 № 1000001044/08.07.2015 г. за провеждането на встъпителната и заключителната пресконференция, изработването на 9 бр. банери за популяризиране на проекта и изработването на 1 000 бр. брошури в размер на .... да се плати с бюджетни средства, същите ще бъдат възстановени от УО на ОПАК след верифициране на разходите по проекта.


53. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Силистра за смяна на обслужващата банка на съда, считано от 01.08.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на председателя на Административен съд гр. Силистра банковото обслужване на съда да се поеме от „.....” ЕАД.


54. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 04-00-175/30.06.2015 г. от Министъра на правосъдието до Висшия съдебен съвет относно искана с Наш изх. № 11-06-494/21.05.2015 г. информация за всички предписания, дадени в хода на охранителните обследвания на съдебни сгради от ГД „Охрана”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо с  Вх.№ 04-00-175 / 30.06.2015 год. от Министъра на правосъдието до Висшия съдебен съвет  относно искана с Наш изх. №11-06-494/21.05.2015 год. информация за всички предписания, дадени в хода на охранителните обследвания на съдебни сгради от ГД „Охрана”.
2. ПРЕДЛАГА на Министъра на правосъдието при изпълнение на т.3.1. от двустранно подписания „План за действие за доизграждане на националната система за електронна сигурност на съдебните сгради, управлението и поддръжката на охранителните системи, обезпечаване на работата им с човешки и финансов ресурс и осигуряване на реакция на алармените сигнали от сигнално-охранителната техника, след отпадане на дейността СОД на МВР”, да бъдат изброени поименно за кои системи за сигурност и средства за охрана съгласно „Наредба №4 от 10.01.2008 год. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт” средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Министерство на правосъдието чрез ГД „Охрана”, и кои задължения следва да бъдат поети от бюджета на съдебната власт.
3. Да се сформира работна група с представители от ВСС и Министерство на правосъдието, които да определят поименно кои системи за сигурност и средства за охрана следва да бъдат осигурени от бюджета на Министерство на правосъдието чрез ГД „Охрана” и кои за сметка на бюджета на съдебната власт.


55. ОТНОСНО: Становище от председателя на Окръжен съд гр. Габрово с вх. № 11-06-825/03.07.2015 г. относно определяне на допълнително възнаграждение за продължителна работа и професионален опит на младши съдии.
Отложена по протокол № 30/08.07.2015 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА становището от председателя на Окръжен съд гр. Габрово с вх. № 11-06-825/03.07.2015 г. относно определяне на допълнително възнаграждение за продължителна работа и професионален опит на младши съдии на Комисия по правни въпроси, за становище.


56. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 23/13.07.2015 г. във връзка с писмо от Агенция по обществени поръчки относно възможност за прилагане на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП при възлагане на услуга за задължителна застраховка „злополука”. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да разгледа въпроса с определяне на прогнозната стойност по обществена поръчка с предмет: „Застраховка живот и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители” на свое заседание на 15.07.2015 г.


57. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 22/08.07.2015 г. във връзка с писмо от председателя на Районен съд гр. Бургас относно решение на КПВ по протокол № 14/27.04.2015 г. касаещо времето, през което български магистрати, въз основа на граждански договор изпълняват функции в структури на ЕС и СЕ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Комисия “Бюджет и финанси” се е произнесла по поставения въпрос по протокол № 28/24.06.2015 г., т. 35.
2. Подкрепя изразеното становище на Комисия по правни въпроси по протокол  № 22/08.07.2015 г., т. 3 и не възразява същото да бъде изпратено на Районен съд гр. Бургас.


58. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 29/08.07.2015 г. от заседание на комисия „Международна дейност” във връзка с писмо от президента на Европейската мрежа на съдебните съвети относно обявление за регистрация за проектите на ЕМСС  през 2015-2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА да бъдат определени:
- г-н Камен Иванов за представител по Проект 2 – Стандарти VI – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление;
 - г-жа Каролина Неделчева за представител по Проект 3 – Финансиране на съдебната система.


59. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 29/08.07.2015 г. от заседание на комисия „Международна дейност” с приложен Доклад от дирекция „Международна дейност” в АВСС за извършените от ВСС разходи по обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на Висш съдебен съвет и във връзка с реализацията на Предефиниран проект № 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, за периода 17.04.2014 г. – 30.06.2015 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС да предостави на дирекция „Международна дейност” справка за изразходваните до момента средства по двете обособени позиции по обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на Висш съдебен съвет и във връзка с реализацията на Предефиниран проект № 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.


60. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 24/07.07.2015 г. от заседание на комисия „Публична комуникация” за предоставяне на информация относно изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС за периода 2014 г. – 2018 г. за първото полугодие на 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” обезпечава финансово планираните дейности в Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС - 2014 г. - 2018 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

62. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 28/07.07.2015 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на два броя озвучителна система и система за запис за съдебни зали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ Димитър Узунов – член на ВСС, Валери Михайлов – директор на дирекция „ИТСС” и Светослав Неделчев – началник отдел „ИОВСС” за членове на работната група, която да разработи пределни цени – лимити, които да се съблюдават при разходването на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника и информационни табла, в срок до 30.08.2015 г.


63. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 28/07.07.2015 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. звукозаписна уредба и 1 бр. уредба за повиквания на съдебни зали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” ще се произнесе след определяне на пределни лимити за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника и информационни табла.


64. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за оборудване със звукозаписващи устройства на зали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” ще се произнесе след определяне на пределни лимити за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника и информационни табла.


65. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна система и система за запис и информационно табло за съдебна зала.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” ще се произнесе след определяне на пределни лимити за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника и информационни табла.


66. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на два броя озвучителна система и система за запис за съдебни зали и два броя информационни табла за съдебна зала.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” ще се произнесе след определяне на пределни лимити за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника и информационни табла.


67. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1518 в Административен съд гр. Русе.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Русе, както и изпълнението на дадените по време на одита препоръки, посочени в доклада.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.


68. ОТНОСНО: Доклад от Мария Кузманова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители - статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ” с рег. № С 13-24-1/13.03.2014 г. по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Мария Кузманова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители - статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ” с рег. № С 13-24-1/13.03.2014 г. по ОПАК.


69. ОТНОСНО: Доклад от Милка Итова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС” с рег. № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Милка Итова - член на ВСС и ръководител на проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС” с рег. № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по ОПАК.


70. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 37/14.07.2015 г. от заседание на КПА относно обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в районните съдилища.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проект на решение по т. 10 от протокол № 37/14.07.2015 г. на КПА за обявяване на 8 свободни длъжности за „съдия” в районните съдилища, които да се заемат след конкурс за първоначално назначаване.
Средствата за трудови възнаграждения за длъжностите, за които е направено предложението могат да бъдат обезпечени за сметка на икономии реализирани по § 01-00 „Заплати” от органите на съдебната власт.


71. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 37/14.07.2015 г. от заседание на КПА относно обявяване на свободните длъжности „съдия” в апелативните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТМЕНЯ решение на КБФ по протокол № 30/08.07.2015 г., т. 101.
2. СЪГЛАСУВА проект на решение по т. 25 от протокол № 37/14.07.2015 г. на КПА Вариант II за обявяване на 35 свободни длъжности за „съдия” в апелативните съдилища, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване.
Средствата за трудови възнаграждения за длъжностите, за които е направено предложението могат да бъдат обезпечени за сметка на икономии реализирани по § 01-00 „Заплати” от органите на съдебната власт.


72. 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.
Отложена по протокол № 39/09.07.2015 г. на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” ПОДДЪРЖА решението си по протокол № 29/01.07.2015 г., т. 24.   
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.


73. ОТНОСНО: Доклад от Румен Георгиев - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт” с рег. № 13-33-2/27.12.2013 г. по ОПАК.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение доклад от Румен Георгиев -ръководител проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”  договор № 13-33-2/27.12.2013 г. за изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проекта за периода 01.04.2015 г. – 30.06.2015 г.
2. ПРЕПРАЩА на комисия „Международна дейност” доклад от Румен Георгиев - ръководител проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”  договор № 13-33-2/27.12.2013 г. за изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проекта за периода 01.04.2015 г. – 30.06.2015 г.


74. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 16.07.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 16.07.2015 г.

1. Възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в НИП през 2015 г.

2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

3. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой информационен монитор пред съдебна зала и програмен продукт.

4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на покрив.

8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за подмяна на входна врата и доставка и монтаж на климатик за съдебна зала.

10. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

11. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за ремонт на входно фоайе и фоайе на втори етаж след демонтаж на временни конструкции.

12. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати, участници в изпитни комисии на конкурс за младши съдии.

13. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата за административни дела за валидизиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати от изследването на натовареността на съдиите, проведена на 22.06.2015 г.

14. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на обемен надпис на фасадата и информационни табели, стелажи за архивно помещение, гербове и знамена за зали и фасада.

15. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата за административни дела за валидизиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати от изследването на натовареността на съдиите, проведена на 22.06.2015 г.

16. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. мрежово устройство за съхранение на данни и 1 бр. лазерно мултифункционално устройство от висок клас.

17. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютри.

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

19. Писмо от председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-1498/09.07.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” и § 05-00 „Осигуровки”.

20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на кабинет на председателя, ремонт на паркет и оборудване на 3 бр. наказателни деловодства с шкафове.

22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за преграждане на помещение и оформяне на зала за медиация и зала за публични търгове, и доставка и монтаж на климатици за същите.

23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации, 2 бр. принтери и 1 бр. МФУ.

24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между РС Каварна и МТСП Дирекция „Бюро по труда” – гр. Каварна по „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания”.

25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на софтуерен продукт „Служебни защити”.

26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за обзавеждане на помещения.

27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 4 бр. климатици.

29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

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

31. Писмо от председателя на Районен съд гр. Пазарджик с вх. № 11-07-1442/03.07.2015 г.,с искане за корекция на бюджета за 2015 г.

32. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за обзавеждане на архив, деловодство и кабинет.

33. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на 15 бр. компютърни конфигурации и 5 бр. UPS.

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

35. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

36. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на активно мрежово оборудване и материали за изграждане на частична структурна кабелна мрежа към съществуващата компютърна мрежа.

37. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

38. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за доставка на 6 бр. метални шкафа за архив.

39. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на климатична система.

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

41. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2015 г.

42. Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на ВСС по протокол № 39/09.07.2015 г., допълнителна т. 98.

43. Писмо вх. № 04-00-156/24.06.2015 г. от Министерство на правосъдието с молба за предоставяне на информация във връзка с проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

44. Погрешно преведен остатък от сметката за чужди средства на Районен съд гр. Благоевград по сметка на Висшия съдебен съвет.

45. Писмо с вх. № 04-00-175/30.06.2015 г. от Министъра на правосъдието до Висшия съдебен съвет относно искана с Наш изх. № 11-06-494/21.05.2015 г. информация за всички предписания, дадени в хода на охранителните обследвания на съдебни сгради от ГД „Охрана”.

46. 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.

47. Предложение от административния ръководител на Върховен административен съд за определяне на допълнително възнаграждение на Марина Михайлова Дойчинова - съдия във Върховен административен съд, за присъдена образователна и научна степен „Доктор”.


75. 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 16.07.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

- „НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.1. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения и подмяна на интериорни врати.

- „ОТЛАГА”

1.2. Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Ямбол с вх. № 11-06-846/08.07.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.

1.3. Писмо от председателя на Районен съд гр. Габрово с вх. № 11-07-1478/08.07.2015 г., с искане за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2015 г. 

3. Одитни доклади.

3.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1518 в Административен съд гр. Русе.



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




