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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  39
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 9 септември 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: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г., на основание РМС № 245 А/16.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. за изпълнението на дейности за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война (КАС). 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г., на основание РМС № 245 А/16.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. за изпълнението на дейности за изграждане на КАС, чл.109, ал.3 от Закона за публичните финанси и чл.5 от Постановление № 36 на Министерски съвет от 2001 г. за изграждане на КАС, както следва:

I.УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С: ....
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Капиталови разходи - ....
в т.ч. по органи на съдебната власт:
Върховен касационен съд - .....

II.УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С .....
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) ....
III.УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА
АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2015 г. С .....

IV. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2015 г. С ..... 
 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховния касационен съд с ..... по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, на основание РМС № 245 А/16.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. за изпълнението на дейности за изграждане на КАС.
3. На основание чл.109, ал.5 от Закона за публичните финанси да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


2. ОТНОСНО: Писмо от Национален институт на правосъдието с вх. № 33-00-098/13.08.2015 г. с повторно искане за осигуряване на средства за неотложен ремонт на покрив на сградата.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол“ в дирекция „Бюджет и финанси“ на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Национален институт на правосъдието за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за неотложен ремонт на покрив на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


3. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2015 г. във връзка с писмо вх. № 04-14-088/13.08.2015 г. на Министерство на труда и социалната политика.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2015 г. на основание чл. 112, ал. 3 и чл. 113, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № 04-14-088/13.08.2015 г. от Министерство на труда и социалната политика, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с .....
УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ общо с .....
в т.ч. по показатели:
Трансфери между бюджети (нето) с .....
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с ....
II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с .....
Функция „Отбрана и сигурност” с .....
Група „Съдебна власт” с .....
в т.ч. по показатели:
Текущи разходи с .....
Персонал с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на ....... съгласно писмо на Министерство на труда и социалната политика с изх. № 9104-284/12.08.2015 г. /вх. № 04-14-088/ от 13.05.2015 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд 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. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен съд 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. Ихтиман за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
3. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Ботевград за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
4. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд 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. Враца за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Враца 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.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово 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 Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка” със ..... за покриване на разходи за издръжка на съда до края на месец септември.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. Препоръчва на административния ръководител отпуснатите целево средства да бъдат изразходвани по предназначение, с оглед спазването на финансовата дисциплина.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за ремонт 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 Окръжен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на копирна машина.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Перник за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.

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 Окръжен съд гр. Перник по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. 


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за ремонт на служебен автомобил.

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 Окръжен съд гр. Шумен по § 10-00 „Издръжка” с ..... за извършване на ремонт на служебен автомобил.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград 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. и 17.07.2015 г.

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. Благоевград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ....., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата за административни дела.
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 Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол“ в дирекция „Бюджет и финанси“ на АВСС.

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. Враца за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на климатик MIDEA 9 000 BTU (..... за климатик, ..... за доставка и монтаж, .... за тръбна връзка).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Мотиви:
1. Климатикът в сървърното помещение ще е допълващо, а не основно средство за поддържане на температурата.
2. За помещения под 20 м2 работа е достатъчен климатик до 9 000 BTU, който ще работи само през горещите летни дни.
3. Избраният климатик е инверторен. Ефектът от инверсия на топлината отделяна от компресора в работата на уреда е при отопление, а такова не е нужно.
4. В изолирано помещение без работни места, в което монтираната разнообразна шумна техника шуми, не е нужен луксозен климатик. Климатик марка MIDEA с авторестарт и с мощност 9 000 BTU е ..... с ДДС.  


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол №34/12.08.2015 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 Административен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 1 брой 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 Административен съд гр. Враца по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой 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”.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана 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 Административен съд гр. Монтана 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 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.


15. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-1786/20.08.2015 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 вземането на решение за увеличаване на бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за изработка и закупуване на четири броя гербове от месинг на Република България, поради липса на средства и източници на финансиране.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик 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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Балчик по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 135 годишнина от създаването на съда.
Средствата 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 Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на сейф за секретно деловодство, транспорт, монтаж, анкериране и обучение на персонала, както и сертифициране на каса на ниво Тип 1.

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. Велико Търново за 2015 г., както следва:
1. По § 10-00 „Издръжка” със ..... за транспорт, монтаж и анкериране на каса ниво Тип 3 и обучение на персонала със същата, както и сертифициране на каса на ниво Тип 1.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на сейф за секретно деловодство.
Средствата 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 Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 34/12.08.2015 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. Гълъбово по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 2 броя принтери /МФУ/ от среден клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Гълъбово по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на ..... за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.


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. Дряново по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена 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. Елена за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5335.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за неотложен ремонт на сервизни помещения.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол“ в дирекция „Бюджет и финанси“ на АВСС.

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. Елена за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за неотложен ремонт на сервизни помещения.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 34/12.08.2015 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. Елин Пелин по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 1 брой 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”.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за обзавеждане на кабинет на председателя, съдийски кабинет и канцелария Бюро съдимост/Регистратура.

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. Исперих за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обзавеждане на кабинет на председателя, съдийски кабинет и канцелария Бюро съдимост/Регистратура.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 34/12.08.2015 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. Карнобат по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 5 броя 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”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Карнобат по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 2 броя принтери.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.


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. Нова Загора по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за неотложни ремонти на климатична инсталация и покрив.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол“ в дирекция „Бюджет и финанси“ на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Павликени за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ..... за неотложни ремонти на климатична инсталация (.....) и покрив (.....), поради липса на средства и източници на финансиране.
2. Да се изиска информация от Министерство на правосъдието  относно причините, поради които не е ангажирана договорната отговорност на изпълнителя по договора, както и защо в рамките на предвидените гаранционни срокове не е бил извършен ремонт на климатичната инсталация.
3. Изисква от председателя на Районен съд гр. Павликени да представи цялата кореспонденция с Министерство на правосъдието.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на разликата 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 от 04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета между Районен съд гр. Плевен и Софийски районен съд за 2015 г., с цел осигуряване на средства за командирован съдия, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Тутракан 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.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 34/12.08.2015 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. Чепеларе по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които ..... за закупуване на 3 броя компютри, ..... за закупуване на 13 броя батерии за UPS и ..... за закупуване на 4 броя батерии за UPS за сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за ремонт на санитарни помещения и подмяна на улуци и водосточни казанчета.
Отложена по протокол № 33/22.07.2015 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 Районен съд гр. Чирпан за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на санитарни помещения и за подмяна на улуци и водосточни казанчета.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 8 бр. звукозаписващи устройства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2015 г. за доставка и монтаж на 8 бр. звукозаписващи устройства, до определяне на лимити от работната група съгласно Решение по т. 62 от протокол № 31/15.07.2015 г. на Комисия „Бюджет и финанси”.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Софийски градски съд разхода за обезщетение по КТ в размер на ....., да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2015 г.


33. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Бургас с вх. № 11-07-1758/14.08.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас разхода за облекло на двама магистрати в размер на ....., да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2015 г.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново разхода за обезщетение по КТ в размер на ....., да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2015 г.


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на облекло на един съдия и трима съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Враца разходът за изплащане на облекло на един съдия и трима съдебни служители, 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 по съответния параграф.


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев разхода за обезщетение по КТ в размер на ......, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2015 г.


37. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Ардино с вх. № 11-07-1766/17.08.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на административния ръководител на Районен съд гр. Ардино да поднови искането си, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за доставка на 2 бр. климатици.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ардино за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за доставка и монтаж на два броя климатици.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Ардино да допълни искането си, като набави необходимите приложения към искането, съгласно писмо изх. № 91-00-070 от 14.05.2014 г. на Висшия съдебен съвет, касаещо указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията за закупуване на офис оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за доставка на обзавеждане.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Кубрат за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за доставка на обзавеждане.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат да допълни искането си, като набави необходимите приложения към искането, съгласно писмо изх. № 91-00-070 от 14.05.2014 г. на Висшия съдебен съвет, касаещо указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията за закупуване на офис оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.


40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на Advanced Reports лиценз за Insight Софтуер-софтуер за контрол на работно време и клиент лиценз за Insight Софтуер-софтуер за допълнително работно място.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Софийски районен съд за увеличаване на бюджета за 2015 г. с ...... за закупуване на Advanced Reports лиценз за Insight Софтуер-софтуер за контрол на работно време и клиент лиценз за Insight Софтуер-софтуер за допълнително работно място, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.

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

41. 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” със ......, 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.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със ....., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ....., съгласно Приложение № 1.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
7. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., съгласно Приложение № 1.
8. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ......, съгласно Приложение № 1.


42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник 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 за 2015 г. на Административен съд гр. Перник от § 52-00 „Придобиване на ДМА” в § 10-00 „Издръжка”.
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с .....

Одитни доклади.

45. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. Ямбол по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 35/18.06.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОДОБРЯВА изпълнението на препоръките по т. 4 и т. 5.2 от одобрения с решение на ВСС по протокол № 35/18.06.2015 г. план за действие, съгласно представената информация от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Ямбол.


46. 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-1520 в Административен съд гр. Габрово.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА резултатите от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Габрово.


47. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Елхово.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Елхово.
2. ОДОБРЯВА изпълнението на препоръките съгласно предоставения план за действие.

Разни.

48. ОТНОСНО: Заповед на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 1 юли 2015 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Заповедта на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 01 юли 2015 г.


49. ОТНОСНО: Информация на Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за II-ро тримесечие на 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията на Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за II-ро тримесечие на 2015 г.


50. ОТНОСНО: Доклад от главния секретар на ВСС за одобряване на разходи за наем на зали в УАСГ и възнаграждения на служителите на ГД „Охрана“, които ще бъдат ангажирани с осигуряването на охраната по време на писмения изпит по обявения през 2015 г. конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ..... без ДДС за наем на зали в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия за провеждане на писмения изпит за първоначално назначаване в районните съдилища на 26.09.2015 г. и сключване на договор за наем.
Разходът да се извърши в рамките на бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за изплащане на сума в размер на ...... за възнагражденията на служителите на ГД „Охрана” след провеждане на мероприятието – писмен изпит за първоначално назначаване в районните съдилища на 26.09.2015 г., и издаване на фактура за крайната сума. 
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2015 г.


51. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно извършване на плащане по договор № 45-06-041/04.08.2015 г. с ........

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от ..... с ДДС по договор № 45-06-041/04.08.2015 г. между ВСС и .... за изпълнение на обществена поръчка с предмет: доставка и инсталация на техниката по обособена позиция № 1 – „Доставка и инсталиране на хардуер (сървър и дисков масив)” по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
Сумата по ф-ра № 0000302917/04.09.2015 г. да се изплати със средства от бюджета на съдебната власт до верифицирането им от Програмния оператор на проекта.


52. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за провеждане на търг на служебни МПС, на основание Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Прокуратурата на Република България да предложи за продажба чрез търг служебните автомобили по приложения списък, при спазване изискванията на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
 

53. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за смяна на обслужващата банка „.....”, считано от 01.10.2015 г.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Административен съд гр. Силистра да се обслужват от „.......” АД, считано от 01.10.2015 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Административен съд гр. Силистра. 


54. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-07-1816/27.08.2015 г. от зам. председателя на Районен съд гр. Велико Търново относно сключване на договор с „.....” АД за обслужване банковите сметки на съда.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА банковите сметки – набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Велико Търново да продължат да се обслужват от „....” АД.
56. ОТНОСНО: Възстановяване на липса по набирателната сметка на Окръжна прокуратура гр. Добрич.
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:
НЕ ВЪЗРАЗЯВА непотърсените в законоустановения срок съдебни гаранции да не бъдат превеждани по сметка на Висшия съдебен съвет, съгласно Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт и да останат по набирателната сметка на Окръжна прокуратура гр. Добрич за възстановяване на липсата в размер на .........


57. ОТНОСНО: Откриване на набирателна сметка на Окръжна прокуратура гр. Търговище.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде закрита набирателна сметка с титуляр Окръжна следствена служба гр. Търговище, в .... и да бъде открита нова набирателна сметка с титуляр Окръжна прокуратура гр. Търговище.


58. ОТНОСНО: Молба от ....... за възстановяване на надвзети от ТД на НАП гр. Варна, офис Търговище суми от трудово възнаграждение.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА доклада от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.
2. Да се изпрати писмо до НАП – София и до ТД на НАП гр. Варна, с което да бъдат уведомени, че точния размер на претендираното вземане от .......... не е категорично установен, както и да се посочи реда по който следва да се извърши възстановяването на погрешно постъпили парични средства в АВСС, съгласно Инструкцията за взаимодействие между АДВ (НАП), органите на съдебната власт и МВР.
3. Решението на комисията да се изпрати на ..........., за сведение.


59. ОТНОСНО: Молба вх. № 11-09-695/17.08.2015 г. от ...... – прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен относно дължима сума по изпълнителен лист.
Становище от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.
Становище от Мартин Величков – гл. експерт – юрисконсулт, отдел „Нормативна дейност и процесуално представителство”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде изплатено на ..... обезщетение в размер на ....... ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 12.11.2012 г. до датата на изплащането й, както и направените съдебни разноски в размер на ......., във връзка с решение № 8591/2015 г. по касационно дело № 10799/2014 г. по описа на Върховен административен съд.


60. ОТНОСНО: Допълване на решение на Комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 25/10.06.2015 г., т. 35. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА решението си по протокол № 25/10.06.2015 г., т. 35, като същото се чете, както следва:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ...... за изплащане на възнаграждение на председателя на комисията и на външен експерт за участие в работата на комисията за оценка на постъпилите оферти.


61. ОТНОСНО: Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС относно попълване на въпросите от Схемата за оценяване на съдебните системи – цикъл 2014-2016 г. /СEPEJ/.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Предоставя на дирекция „Международна дейност” изготвените отговори на въпросите от Схемата за оценяване на съдебните системи – цикъл 2014-2016 г. /СEPEJ/.
 Отговорите на въпросите свързани с финансови данни са дадени в евро, при обменен курс .......
2. Отговорът на въпрос № 8 от Схемата за оценяване на съдебните системи – цикъл 2014-2016 г. не е от компетентността на комисията и следва да се препрати на Комисия по правни въпроси.

 
62. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Софийски районен съд за определяне на допълнително възнаграждение на ...... - съдия в Софийски районен 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 в Софийски районен 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 вземане на решението. 


63. ОТНОСНО: Решение на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ по протокол №31/03.08.2015 г. във връзка с получен сигнал от адв. ....., гр. Хасково относно определянето и събирането на държавните такси от Районен съд гр. Димитровград, препратен от Министерство на правосъдието.    

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит” да организира проверка по изложените в сигнала факти и обстоятелства.


64. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-1757/14.08.2015 г. от Районен съд гр. Попово до Министерство на правосъдието и до Висшия съдебен съвет с информация за действия от страна на общината за включване на сградата на Съдебна палата Попово за обществена поръчка с предмет: „Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване на енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване на територията на Община Попово”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 11-07-1757/14.08.2015 г. от Районен съд гр. Попово до Министерство на правосъдието и до Висшия съдебен съвет с информация за действия от страна на общината за включване на сградата на Съдебна палата Попово за обществена поръчка с предмет: „Обследване и изготвяне на технически паспорти и обследване на енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване на територията на Община Попово”.


65. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-00-214/27.08.2015 г. от Министерство на правосъдието до Висшия съдебен съвет с информация за действия от страна на Министерство на правосъдието за осигуряване на подходящ сграден фонд за ефикасно изпълняване на функциите на съдебната власт и прекратяване плащането на необосновано висок наем за сграда на ул. „Съборна” № 7.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с вх. № 11-00-214/27.08.2015 г. от Министерство на правосъдието до Висшия съдебен съвет с информация за действия от страна на Министерство на правосъдието за осигуряване на подходящ сграден фонд за ефикасно изпълняване на функциите на съдебната власт и прекратяване плащането на необосновано висок наем за сграда на ул. „Съборна” № 7.


66. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Нови Пазар с вх. № 11-07-1830/31.08.2015 г., за съгласуване на сключен граждански договор за осъществяване на технически надзор на съществуващата електрическа инсталация в сградата на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде сключен граждански договор за осъществяване на технически надзор на съществуващата електрическа инсталация в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар на стойност ..... годишно, в рамките на утвърдения бюджет за 2015 г.


67. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Елена с вх. № 11-07-1808/27.08.2015 г. относно сключване на граждански договори с външни изпълнители, за съгласуване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Елена с вх. № 11-07-1808/27.08.2015 г.  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


69. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на преводачи за извършени преводи по образувани дела по чл. 279 и чл. 280 от НК с подсъдими чужди граждани, които не владеят български език.

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. Малко Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ......, с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на преводачи за извършени преводи по образувани дела по чл. 279 и чл. 280 от НК с подсъдими чужди граждани, които не владеят български език.
Средствата в размер на ...... са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


70. ОТНОСНО: Извършване на устни и писмени преводи за нуждите на ВСС, прекратяване на действащ договор и възлагане на нова поръчка със същия предмет.
Доклад от Диана Стоянова – гл. експерт в отдел „ЮОДКВ”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОДОБРЯВА изготвен доклад от дирекция „Правна” относно извършване на устни и писмени преводи за нуждите на ВСС, прекратяване на действащ договор и възлагане на нова поръчка със същия предмет.
2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да прекрати договор № 45-06-030/17.04.2015 г. между ВСС и „.....” ООД.
3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да възложи чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и при условията на глава осма „А” от ЗОП поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на Висш съдебен съвет”, както и да подпише договор с определения изпълнител за срок от 1 година или да оттегли публичната покана.
4. ПРЕПОРЪЧВА на комисия „Международна дейност” да разработи проект на Вътрешни правила за реда и организацията при извършване на писмени и устни преводи, които да регламентират случаите при които преводите се извършват от външни преводачи и при които - от експерти от АВСС, критериите въз основа на които ще се извършва тази преценка и контрола по целесъобразност върху нея.


76. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за заседанието на ВСС на 10.09.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за заседанието на Висшия съдебен съвет на 10.09.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

„Дава съгласие”

1.1. Писмо от Национален институт на правосъдието с вх. № 33-00-098/13.08.2015 г. с повторно искане за осигуряване на средства за неотложен ремонт на покрив на сградата.
1.2. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2015 г. във връзка с писмо вх. № 04-14-088/13.08.2015 г. на Министерство на труда и социалната политика.
1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за ремонт на копирна машина.
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.
1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за ремонт на служебен автомобил.
1.9. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград 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. и 17.07.2015 г.
1.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
1.11. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.13. Писмо от председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-1786/20.08.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на сейф за секретно деловодство, транспорт, монтаж, анкериране и обучение на персонала, както и сертифициране на каса на ниво Тип 1.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за неотложен ремонт на сервизни помещения.
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за неотложни ремонти на климатична инсталация и покрив.
1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.
1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
1.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за ремонт на санитарни помещения и подмяна на улуци и водосточни казанчета.

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

2.1. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2015 г.


77. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на10.09.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 10.09.2015 г.

1. Промяна по бюджета на съдебната власт за 2015 г., на основание РМС № 245 А/16.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. за изпълнението на дейности за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война (КАС). 


78. 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 10.09.2015 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 окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за обзавеждане на кабинет на председателя, съдийски кабинет и канцелария Бюро съдимост/Регистратура.
1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на преводачи за извършени преводи по образувани дела по чл. 279 и чл. 280 от НК с подсъдими чужди граждани, които не владеят български език.

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. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. Ямбол по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 35/18.06.2015 г.
4.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1520 в Административен съд гр. Габрово.
4.3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Елхово.
 
5. Разни.

5.1. Предложение от Прокуратура на Република България за провеждане на търг на служебни МПС, на основание Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
5.2. Възстановяване на липса по набирателната сметка на Окръжна прокуратура гр. Добрич.
5.3. Откриване на набирателна сметка на Окръжна прокуратура гр. Търговище.
5.4. Предложение от административния ръководител на Софийски районен съд за определяне на допълнително възнаграждение на .... - съдия в Софийски районен съд за присъдена образователна и научна степен „доктор”.
5.5. Извършване на устни и писмени преводи за нуждите на ВСС, прекратяване на действащ договор и възлагане на нова поръчка със същия предмет.





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







