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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  35
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 3 август 2015 г.



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

ОТСЪСТВА	ЩИ: няма


От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

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

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 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 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.

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за покриване на разходи за закупен климатик, 4 бр. електронни подписи и необходимост от закупуване на нови 3 бр. електронни подписи.
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. Горна Оряховица за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ със ..... за климатик – сървърно помещение.
Разходът е за сметка на неразпределения резерв за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица, във връзка с искането за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. електронни подписа, да се съобрази с писмо на ВСС с изх. №11-04-200/23.06.2015 г., с оглед възможностите за централизирана доставка.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали 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 Административен съд гр. Кърджали 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 Административен съд гр. Кърджали да поднови искането си, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието. 

Разни.

5. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за безвъзмездно предоставяне на автомобил марка „Додж”, модел „Рам” за нуждите на Национална служба за охрана при президента на Република България.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
На основание чл. 28 от Закона за държавната собственост ДАВА СЪГЛАСИЕ Прокуратурата на Република България да предостави безвъзмездно автомобил марка „Додж“, модел „Рам“, рег. № С 5297 МН, двигател без номер, шаси № 2В7JB31Y4PK513801 на Национална служба за охрана при президента на Република България.


6. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 32/28.07.2015 г. от заседание на КПКИТС във връзка с решение на КБФ по протокол № 33/22.07.2015 г. относно закупуване на КЕП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС по протокол № 32/28.07.2015 г., т. 4.


7. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно извършване на плащания по договор № 45-06-031/07.07.2015 г., № 46-06-065/11.12.2014 г. и № 46-06-064/11.12.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  да бъде извършен разход в размер до ... (....) по договор № 45-06-031/07.07.2015 г. с г-жа ...., след получаване на оригинална фактура и другите необходими отчетни документи от страна на експерта.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер до .... по договор № 45-06-065/11.12.2014 г. със ...., след представяне и утвърждаване на отчетите му за извършена работа от Ръководителя на проекта.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер до .... по договор № 45-06-064/11.12.2014 г. с ..., след представяне и утвърждаване на отчетите й за извършена работа от Ръководителя на проекта.
Разходите са за сметка на бюджета на съдебната власт до верифицирането им от Програмния оператор на проекта.


8. ОТНОСНО: Доклад от Елка Атанасова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС“ с рег. № 13-24-1/15.11.2013 г. по ОПАК.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение Доклад от Елка Атанасова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС“ с рег. № 13-24-1/15.11.2013 г. по ОПАК.


9. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Сливен с вх. № 11-07-1659/29.07.2015 г. относно прекратен договор за информационно обслужване.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Сливен с вх. № 11-07-1659/29.07.2015 г. относно прекратен договор за информационно обслужване.

11. 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 на 13.08.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
- „Дава съгласие”
1.1. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ.
1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за покриване на разходи за закупен климатик, 4 бр. електронни подписи и необходимост от закупуване на нови 3 бр. електронни подписи.
- „Отлага”
1.3. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2015 г.
3. Разни.
3.1. Предложение от Главния прокурор на Република България за безвъзмездно предоставяне на автомобил марка „Додж”, модел „Рам” за нуждите на Национална служба за охрана при президента на Република България.


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




