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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  41
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 23 септември 2015 г.



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

ОТСЪСТВА	: Каролина Неделчева


От администрацията на ВСС присъства: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

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

2. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., в т.ч. по §§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с .....
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. Плевен 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. Плевен 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.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград 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. Разград 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.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист от 19.05.2014 г., издаден от Софийски градски съд.

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 Софийски окръжен съд по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... за изплащане на задължение по изпълнителен лист от 19.05.2014 г., издаден от Софийски градски съд, Граждански отделение - 54 състав.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол 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 Окръжен съд гр. Ямбол по § 10-00 „Издръжка” с ..... за покриване на разходи за авансово плащане на природен газ за месеците ноември и декември 2015 г. и месец януари 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на договорено възнаграждение за правна защита и съдействие.

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 § 10-00 „Издръжка” с ..... за изплащане на договорено възнаграждение за правна защита и съдействие.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол 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. Ямбол 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.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за монтаж, профилактика на 3 бр. климатици и преграждане на помещение.

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. Айтос за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за монтаж, профилактика на 3 бр. климатици (.....) и преграждане на помещение (.....).
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. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ..... за вътрешен ремонт на помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина 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. Бяла Слатина за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5330.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за покриване на текуща издръжка 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 Районен съд гр. Лом 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 § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Луковит за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за авариен ремонт на покрив.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за ремонт на новопридобити помещения за архив, доставка и монтаж на балатум в същите, преграждане на помещение за оформяне на две канцеларии, доставка на два метални шкафа и доставка и монтаж на три климатика.
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. Перник за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на новопридобити помещения за архив (......), преграждане на помещение за оформяне на две канцеларии (.....), доставка на два метални шкафа (.....) и доставка и монтаж на три климатика (.....).
Сумата за ремонта е изчислена на база избраната оферта без позициите: шпакловка, фина шпакловка, топлоизолация по тавани, OSB плоскости и линолеум и е прибавена сума от ..... за настилка от гранитогрес.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив 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. Пловдив 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. Тутракан за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на РС ПБЗН – Тутракан.

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. Тутракан за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... (включващи 10% непредвидени разходи към офертата с най-ниска стойност) за изпълнение на предписания на РС ПБЗН – Тутракан.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


17. 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.
Оттеглена по протокол № 46/10.09.2015 г. на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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.


18. 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.
Оттеглена по протокол № 46/10.09.2015 г. на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. 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.
2. Изисква от председателя на Районен съд гр. Павликени да представи цялата кореспонденция с Министерство на правосъдието.

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

19. ОТНОСНО: Корекции на бюджетите на органите на съдебната власт по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения”, във връзка с решение на ВСС по Протокол № 47/17.09.2015 г., за актуализиране на Таблица № 1 на ВСС и Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с изискванията на чл. 218 и чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, считано от 01.11.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения”, съгласно Приложение № 1, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с .....
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения”.


20. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд.

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., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с .....
2. При необходимост от корекция по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”, същата ще бъде извършена служебно в края на годината.

Одитни доклади.

21. 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 Окръжен съд гр. Враца.

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 Окръжен съд гр. Враца.
2. ОДОБРЯВА плана за действие, утвърден от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Враца за изпълнение на препоръките и изпълнението на препоръките по т. 3, т. 4.2 и т. 5, от плана за действие, съгласно представената писмена информация.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

24. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Районен съд гр. Мадан с вх. № 11-07-1935/17.09.2015 г., с молба за извършване на извънреден вътрешен одит в Районен съд гр. Мадан.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит” да организира проверка по изложените в писмото факти и обстоятелства.


25. ОТНОСНО: Доклад на Световната банка „Описание на етапите в съдебното производство в България”, изпратен от комисия „Международна дейност”, за запознаване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Доклада на Световната банка „Описание на етапите в съдебното производство в България”.


26. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 34/16.09.2015 г. във връзка с получена покана от ГД „Правосъдие и потребители, общи съдебни политики и съдебни системи” на Европейската комисия относно предстояща срещата на Групата на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 28 септември 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС, за периода 27-28 септември 2015 г., за участие в срещата на Групата на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 28 септември 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия. 
2. Пътните разходи, както и разходите за нощувка са за сметка на Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


27. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 34/16.09.2015 г. във връзка с доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” относно възможност за провеждане на стаж на служител на дирекция „Международна дейност” в Офиса на Европейската мрежа на съдебните съвети.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован Страхил Недков – младши експерт в дирекция „Международна дейност” в АВСС за участие в стажантската програма на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 03.10.2015 г. – 28.11.2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи, както и разходите за настаняване са за сметка на Европейската мрежа на съдебните съвети.
3. Разходите за медицинска застраховка, както и разходите за дневни пари се поемат от ВСС и се определят в размер на 30% от полагащите се дневни пари, съгласно чл. 18, ал. 3, т. 2 от Наредбата за служебните командировки в чужбина.


28. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 34/16.09.2015 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно проект на програма и план-сметка за разходите във връзка с посещение в България на делегация от Върховния съвет на магистратурата на Република Молдова от 7 до 9 октомври 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА план-сметка за разходите във връзка с посещение в България на делегация от Върховния съвет на магистратурата на Република Молдова от 7 до 9 октомври 2015 г.
2. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Комисия „Бюджет и финанси” да подпише одобрената по т. 1 план-сметка.


29. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 46/15.09.2015 г. от заседание на КПА относно обсъждане на възможността за обявяване на процедури по реда на чл. 194 от ЗСВ за административните съдилища, с приложена Справка за преразпределение на щата в съдилищата и прокуратурите и натовареност в периода 03.10.2012 г. – 31.08.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Справка за преразпределение на щата в съдилищата и прокуратурите и натовареност в периода 03.10.2012 г. – 31.08.2015 г.


30. 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 24.09.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г.

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

- „Дава съгласие”

2.1. Корекции по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г.

2.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.

2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.

2.4. Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист от 19.05.2014 г., издаден от Софийски градски съд.

2.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

2.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на договорено възнаграждение за правна защита и съдействие.

2.7. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за монтаж, профилактика на 3 бр. климатици и преграждане на помещение.

2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения.

2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за покриване на текуща издръжка до края на 2015 г.

2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.

2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за ремонт на новопридобити помещения за архив, доставка и монтаж на балатум в същите, преграждане на помещение за оформяне на две канцеларии, доставка на два метални шкафа и доставка и монтаж на три климатика.

2.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

2.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на РС ПБЗН – Тутракан.

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

3.1. Корекции на бюджетите на органите на съдебната власт по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения”, във връзка с решение на ВСС по Протокол № 47/17.09.2015 г., за актуализиране на Таблица № 1 на ВСС и Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с изискванията на чл. 218 и чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, считано от 01.11.2015 г.

3.2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд.

5. Одитни доклади.

5.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Враца.

5.2. Писмо от и.ф. председател на Районен съд гр. Мадан с вх. № 11-07-1935/17.09.2015 г., с молба за извършване на извънреден вътрешен одит в Районен съд гр. Мадан.  





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







