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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  36
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 4 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 Окръжен съд гр. Видин 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 Софийски апелативен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Видин за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
 

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен 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 Софийски районен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Плевен за 2015 г. 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. Хасково 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 на Окръжен съд гр. Хасково и Районен съд гр. Хасково за 2015 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Хасково 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 младши съдия от Окръжен съд гр. Хасково в Районен съд гр. Хасково за изпълнение на длъжността „съдия”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково 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 младши съдия от Окръжен съд гр. Хасково в Районен съд гр. Хасково за изпълнение на длъжността „съдия”.

 
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие във втора работна среща на фокус-групата по административни дела за валидиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати по етапи и тип дела в провеждащото се изследване на натовареността на съдиите.

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 по административни дела за валидиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати по етапи и тип дела, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Бургас с .....


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав 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. Велики Преслав за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5024.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за изплащане на суми по сключен договор между съда и МТСП, дирекция „Бюро по труда” по Национална програма „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. Ивайловград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” за периода от 01.01.2015 г. до 31.07.2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
След коригиране на бюджета на съдебната власт за 2015 г. с размера на предоставените трансфери от МТСП, бюджета на Районен съд гр. Ивайловград няма да бъде коригиран за периода от 01.01.2015 г. до 31.07.2015 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат 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. Варна 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. Кубрат за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на допълнително средства по 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 § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуването на работно място с пълна функционалност в интегрираната система за управление „Поликонт”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2015 г. с цел осигуряване на средства за закупуването на работно място с пълна функционалност в интегрираната система за управление „Поликонт”.
2.1. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА” със ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” със .....


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за съдийски 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. Царево за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на климатик за съдийски кабинет.
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 Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител – съдебен секретар.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Свищов, разходът за изплащане на облекло на новоназначен служител – съдебен секретар по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, на стойност .... да бъде поет в рамките на утвърдения бюджет за 2015 г., поради наличие на неизразходвани средства за облекло по съответния параграф.

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

11. 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” със ...., 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” със ...., съгласно Приложение № 1.

Разни.

13. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Варна за смяна на обслужващата банка „....../” ЕАД.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на председателя на Окръжен съд гр. Варна за смяна на обслужващата банка на съда.
Мотиви: Смяната на обслужващата банка от органите на съдебната власт се извършва съгласно критериите и реда, приети от Висшия съдебен съвет с протоколни решения № 20/22.06.2005 г. и № 53/19.12.2006 г., както и е препоръчително да се спазват принципите посочени в чл.2 от ЗОП.


14. ОТНОСНО: Окончателен Доклад на ЕМСС 2014-2015 г. Независимост и отчетност на съдебната власт и на прокуратурата, Индикатори за изпълнение 2015 г. и Окончателен Доклад на ЕМСС 2014-2015 г. Минимални съдебни стандарти V, Дисциплинарни производства и отговорност на съдиите, изпратен от комисия „Международна дейност”, за запознаване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение окончателен Доклад на ЕМСС 2014-2015 г. Независимост и отчетност на съдебната власт и на прокуратурата, Индикатори за изпълнение 2015 г. и Окончателен Доклад на ЕМСС 2014-2015 г. Минимални съдебни стандарти V, Дисциплинарни производства и отговорност на съдиите.


15. ОТНОСНО: Допълнителна информация във връзка с обявление за регистрация за проектите на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) през 2015-2016 г. и определяне на участници за участие в първата съвместна среща на проектните екипи, която ще се проведе в периода 24-25 септември 2015 г., в гр. Париж, Франция, предоставена от комисия „Международна дейност”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ членове на ВСС да бъдат командировани за участие в първата Съвместна среща на проектните екипи, за периода 24 – 26 септември 2015 г. в гр. Париж, Франция.
2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в първата Съвместна среща на проектните екипи, за периода 24 – 26 септември 2015 г. в гр. Париж, Франция, следните лица:
2.1. Марияна Стойчева – преводач от български на английски и обратно.
2.2. Малина Стефанова – преводач от български на английски и обратно.
3. Пътните разходи, разходите за настаняване, дневни пари, медицински застраховки, както и разходите за двама преводачи, са за сметка на Висшия съдебен съвет. Пътуването ще се извърши със самолет.
Забележка: Съгласно правилата за възстановяване на разходи при участие в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети на всяка държава-членка на ЕМСС се възстановяват до .... на 1 участник от всеки проектен екип.



16. 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 Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

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

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

1.4. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие във втора работна среща на фокус-групата по административни дела за валидиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати по етапи и тип дела в провеждащото се изследване на натовареността на съдиите.

1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за изплащане на суми по сключен договор между съда и МТСП, дирекция „Бюро по труда” по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”.

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

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за съдийски кабинет.

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.







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






