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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  40
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 16 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” 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: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на помещение с пет работни места и два коридора, обзавеждане на същото и доставка на 40 бр. офис столове.

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” с ..... за ремонт на помещение с пет работни места и два коридора (....), обзавеждане на същото (....), и доставка на 40 бр. офис столове (....).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Мотиви: Приетите лимити за работни столове са ..../бр. с ДДС.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на репартитор за телефонна централа.

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. Велико Търново за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на репартитор за телефонна централа.
Средствата 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 Окръжен съд гр. Кърджали 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 Окръжен съд гр. Кърджали 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.


4. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив с вх. № 11-06-1101/10.09.2015 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:
Във връзка с решение на ВСС по т. 29, Протокол № 10 от 04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета между Окръжен съд гр. Пловдив и Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г., с цел осигуряване на средства за командировани съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив 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 командировани съдии.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив 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 командировани съдии.
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума по изпълнителен лист.

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. Силистра по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума по изпълнителен лист на Областна дирекция на МВР - Силистра.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


6. 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 :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 ....., 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.


7. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Велико Търново с вх. № 11-11-397/09.09.2015 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 на бюджета за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Велико Търново с ..... 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”.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново да бъдат спазени изискванията за представяне на необходимите документи за дължимото обезщетение по ЗСВ и КТ в размер на .......


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 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. Велико Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 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.


9. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета за 2015 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Военните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджетите за 2015 г. на Военен съд гр. София, Военен съд гр. Сливен, Военен съд гр. Пловдив и Окръжен съд гр. Ямбол, Апелативен съд гр. Пловдив и Апелативен съд гр. София по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Ямбол с .....
2. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Апелативен съд гр. Пловдив с ......
3. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Апелативен съд гр. София с .....
и
4. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Военен съд гр. София с .....
5. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Военен съд гр. Сливен с .....
6. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Военен съд гр. Пловдив с .....


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград 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. Велинград 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.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев 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. Гоце Делчев 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.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик.

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


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за ремонт и оборудване на тоалетни.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Дряново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за подмяна на канализационни части и поправка на тоалетно казанче.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. ПРЕДЛАГА на Главния секретар на Висшия съдебен съвет да командирова инж. Шиклев до Районен съд гр. Дряново за посещение на място и изготвяне на доклад относно необходимостта от реконструкция и преустройство на тоалетни.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на новоназначен служител.

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. Карнобат за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на новоназначен служител.
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: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй 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. Козлодуй 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.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за зала.

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


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч 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. Ловеч 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.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на електрически отоплителен котел и ремонт на отоплителна инсталация.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията, на което да присъства инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС .


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 16 бр. климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията, на което да присъства инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС .


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен 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. Шумен 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.


21. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив с вх. № 11-06-1101/10.09.2015 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:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с ....., поради наличие на средства.
Корекция по параграфа ще бъде извършена служебно, при възникване на реален недостиг в края на финансовата година.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Варна разхода за обезщетения 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.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за хидроизолиране и вътрешно боядисване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Брезник за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за хидроизолиране и вътрешно боядисване.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Брезник след изготвяне на експертно становище за необходимите по вид и количество ремонтни дейности 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.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за ремонти на налична техника, доставка на климатик и обзавеждане.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за ремонти на налична техника, доставка на климатик и обзавеждане.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър 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.

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

25. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2015 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ......
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2015 г., в рамките на общия бюджет на ВКС за 2015 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....


26. 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” с ...., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства” с ...., съгласно Приложение № 1.

Разни.

30. ОТНОСНО: Писмо от Главния секретар на ВСС с вх. № 04-00-044/08.09.2015 г. във връзка с проведени срещи на експерти от ВСС и Министерство на правосъдието относно осигуряване на достъпна среда в съдебните сгради за хора с увреждания, в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 44/30.07.2015 г., т. 3.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Главния секретар на ВСС с вх. № 04-00-044/08.09.2015 г. във връзка с проведени срещи на експерти от ВСС и Министерство на правосъдието относно осигуряване на достъпна среда в съдебните сгради за хора с увреждания.


31. ОТНОСНО: Проект на писмо до Национална агенция за приходите относно непогасените вземания по актове с неизтекъл давностен срок, предявени от органите на съдебната власт към 31.12.2015 г. по години.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА проект на писмо до Национална агенция за приходите относно непогасените вземания по актове с неизтекъл давностен срок, предявени от органите на съдебната власт към 31.12.2015 г. по години.
2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” да осъществи връзка със сектор „Разработване и развитие на системи” в дирекция ИСМБП в ЦУ на НАП за запознаване с електронната услуга „Приемане на актове, от които произтича публично вземане от външни взискатели”, за предаване на данни на установени от органите на съдебната власт публични вземания, съгласно проекта на Инструкцията за осъществяване на взаимодействие между НАП, Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт.


32. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-07-1877/08.09.2015 г. от председателя на Районен съд гр. Айтос относно сключване на договор с „.....” ЕАД 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. Айтос да продължат да се обслужват от „.....” ЕАД.


33. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Никопол относно отпаднала необходимост от служебен автомобил „....” и закупуване на нов автомобил „....”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията, на което да бъдат представени отложени точки за закупуване на служебни автомобили от органи на съдебната власт.


34. ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация с рег. № 30/14.08.2015 г. от .....

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ИЗРАЗЯВА положително становище по заявление на ..... за получаване на достъп до обществена информация с рег. № 30/14.08.2015 г., като намира искането за допустимо и основателно.
2. ОДОБРЯВА проект на изготвена справка /информация/ до .....
3. ИЗПРАЩА решението на комисията и исканата информация на отговорното лице по ЗДОИ за предприемане на действия по реда на раздел ІV, т. 1 от Вътрешните правила за достъп до обществена информация във ВСС.


35. ОТНОСНО: Молба от .... с вх. № 94-00-1058/14.09.2015 г. относно изплащане на сума за облекло за периода 03.08.2009 г. – 31.12.2009 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА молбата от ...., по компетентност на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол.


36. ОТНОСНО: Писмо от Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-06-1103/11.09.2015 г. до Министерство на правосъдието с молба за предприемане на спешни мерки за конструктивно обследване на появили се пукнатини по стените на сградата, с копия до Министерство на отбраната, Висшия съдебен съвет и изпълнителя - фирма „....” ООД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-06-1103/11.09.2015 г. до Министерство на правосъдието с молба за предприемане на спешни мерки за конструктивно обследване на появили се пукнатини по стените на сградата, с копия до Министерство на отбраната, Висшия съдебен съвет и изпълнителя - фирма „....” ООД.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

38. ОТНОСНО: Корекции по бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА актуализация на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2015 г., в рамките на общия бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.


39. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България с вх. № 11-03-1101/15.09.2015 г., с искане за корекция по бюджета за 2015 г. с цел възстановяване разходи на магистрати участвали в конкурсни комисии и Дискусионна кръгла маса за оптимизиране на натовареността на следователите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Прокуратура на Република България за 2015 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи по командироването на участници в конкурсни комисии и Дискусионна кръгла маса за натовареността на следователите, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Прокуратура на Република България с .....


40. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени в Таблица № 1 на ВСС и Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с изискванията на чл. 218 и чл. 341, ал. 1 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА в съответствие с изискванията на чл. 218 от ЗСВ актуализирана Таблица № 1 на ВСС /за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи/ считано от 01.11.2015 г., съгласно приложение № 1.
2. УТВЪРЖДАВА актуализиран Класификатор на длъжностите в администрацията по чл. 341 от ЗСВ считано от 01.11.2015 г., съгласно приложение № 2.


42. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на17.09.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 17.09.2015 г.

1. Утвърждаване на промени в Таблица № 1 на ВСС и Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с изискванията на чл. 218 и чл. 341, ал. 1 от ЗСВ.


43. 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 17.09.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

- „Дава съгласие”

1.1. Корекции по бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2015 г.
1.2. Писмо от Прокуратура на Република България с вх. № 11-03-1101/15.09.2015 г., с искане за корекция по бюджета за 2015 г. с цел възстановяване разходи на магистрати участвали в конкурсни комисии и Дискусионна кръгла маса за оптимизиране на натовареността на следователите.
1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на помещение с пет работни места и два коридора, обзавеждане на същото и доставка на 40 бр. офис столове.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на репартитор за телефонна централа.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.6. Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив с вх. № 11-06-1101/10.09.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума по изпълнителен лист.
1.8. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
1.9. Писмо от председателя на Административен съд гр. Велико Търново с вх. № 11-11-397/09.09.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.
1.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2015 г.
1.11. Анализ на изпълнението на бюджета за 2015 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Военните съдилища.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за ремонт и оборудване на тоалетни.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на новоназначен служител.
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за зала.
1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

- „Не дава съгласие”

1.21. Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив с вх. № 11-06-1101/10.09.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.

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

2.1. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г.
2.2. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.




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







