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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  43
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 7 октомври 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 Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.


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

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София 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 командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителен котел.
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. Кърджали за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на отоплителен котел.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи 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 Софийски градски съд 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 Софийски градски съд 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 Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 37/29.09.2015 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 на Районен съд гр. Айтос за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел закупуване на 3 броя компютърни конфигурации (.....) и 1 брой високоскоростен скенер (.....).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел закупуване на 2 броя принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства представляващи възстановени щети от застраховател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Ардино за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
Средствата в размер на ..... са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на мебели за обзавеждане на работни места за нови щатни бройки и ремонт на помещенията за тази цел.

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” с .... за закупуване на мебели за обзавеждане на работни места за нови щатни бройки (.....) и ремонт на помещенията за тази цел (.....).
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 Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 36/24.09.2015 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 на Районен съд гр. Девин за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново 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. Дряново за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ..... 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.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 37/29.09.2015 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. Кърджали по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 10 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”.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника.
Извлечение от протокол № 37/29.09.2015 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. Монтана по § 10-00 „Издръжка” със ..... за закупуване на 11 броя компютри.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение 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. Нови Пазар 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 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.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за ремонт на помещение за веществени доказателства.

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. Пазарджик за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на помещение за веществени доказателства.
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. Попово 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. Попово 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.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за текущи разходи и изплащане на възнаграждения на преводачи 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. Сливница за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обезпечаване на неотложните текущи разходи и изплащане на възнаграждения на преводачи 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.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за подмяна на кабели в сървърно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора разхода за подмяна на кабели в сървърно помещение в размер на ......, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт.
Извлечение от протокол № 24/09.06.2015 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 на Районен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” със ....., с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт N Force (.....) и модул за връзката му към съществуващата система за управление на изпълнителни дела jesAPI (.....).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


18. ОТНОСНО: Писмо от Софийски окръжен съд с вх. № 11-06-1186/02.10.2015 г., с искане за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на младши съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Софийски окръжен съд разхода за изплащане на работно облекло на младши съдия 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.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за доплащане сума за облекло на държавен съдебен изпълнител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Свищов разхода за доплащане сума за облекло на държавен съдебен изпълнител по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на стойност ..... да бъде поет в рамките на утвърдения бюджет за 2015 г., поради наличие на неизразходвани средства  за облекло по съответния параграф.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за ремонт на три помещения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за ремонт на три помещения.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана 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 .

21. 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” с ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

26. 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-1516 в Окръжен съд гр. Русе.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент.
2. Одобрява изпълнението на дадените препоръки за подобряване на одитираните процеси в Окръжен съд гр. Русе, съгласно утвърдения от административния ръководител План за действие и представената писмена информация.


27. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно проследяване и оценка на изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Генерал Тошево по одобрения план за действие, приет с Решение на ВСС по протокол № 12 от 15.03.2015 г., т. 61.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на препоръката по точка 3 от плана за действие, утвърден от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево одобрен с решение на ВСС по протокол № 12/15.03.2015 г., съгласно предоставената информация.

Разни.

28. ОТНОСНО: Писмо от Министъра на финансите във връзка с Решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г., т. 59.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министъра на финансите във връзка с Решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г., т. 59.


29. ОТНОСНО: Писмо от Главния инспектор на Инспектората към ВСС във връзка с Решение на ВСС по протокол № 49/01.10.2015 г., т. 64.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Средствата за работни заплати по бюджета на съдебната власт са достатъчни само за заетите щатни бройки към датата на вземане на решение на ВСС по Протокол № 47/17.09.2015 г., т. 59 и Протокол № 49/01.10.2015 г., т. 64.


31. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно извършване на плащания по договор № 45-06-063/27.11.2014 г. с „....” ООД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от .... с ДДС по договор № 45-06-063/27.11.2014 г. между ВСС и „....” ООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност” 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 № 0000000401/28.09.2015 г. да се изплати със средства от бюджета на съдебната власт до верифицирането им от Програмния оператор на програма BG14  на Норвежкия финансов механизъм.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от ..... с ДДС по договор № 45-06-063/27.11.2014 г. между ВСС и „....” ООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност” 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 № 0000000402/28.09.2015 г. да се изплати със средства от бюджета на съдебната власт до верифицирането им от Програмния оператор на програма BG14  на Норвежкия финансов механизъм.


32. ОТНОСНО: Предложение от директора на дирекция „Организационно административна дейност” за сключване на граждански договор с външен изпълнител за изготвяне на Акт за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение в администрацията на ВСС, изпратено от Главния секретар на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изразява положително становище по направеното предложение.


33. ОТНОСНО: Становище на дирекция „Финанси и бюджет” по Доклада на Световната банка „Функциониране на съдебната система, натовареност с дела и преглед на разходите (2008-2014 г.) и Доклад „Карта на съдебни производства в България”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА изготвеното становище от дирекция „Финанси и бюджет” по Доклада на Световната банка „Функциониране на съдебната система, натовареност с дела и преглед на разходите (2008-2014 г.).
2. ИЗПРАЩА становището по т. 1 от решението на дирекция „Международна дейност”.


34. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Ямбол до г-жа ........ относно изплащане на сума за облекло за периода 03.08.2009 г. – 31.12.2009 г., с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Ямбол до г-жа ....... относно изплащане на сума за облекло за периода 03.08.2009 г. – 31.12.2009 г.


35. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-2024/02.10.2015 г. от председателя на Районен съд гр. Сандански относно сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Дава съгласие председателя на Районен съд гр. Сандански да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда” – Сандански за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на определени трудови функции.


36. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 36/30.09.2015 г. във връзка с писмо от Вероника Николова – съдия във Върховен касационен съд относно получена покана за участие в 56-та среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Богдана Желявска - съдия в Софийски градски съд, национално лице за контакт за Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – граждански дела за участие в 56-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за периода 15 – 17 октомври 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи, както и разходите за една нощувка ще бъдат поети от Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за една нощувка по фактически размери, дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.
 

37. ОТНОСНО: Решение на комисия „Публична комуникация” по протокол № 29/15.09.2015 г., за предоставяне на информация за дейността на комисия „Бюджет и финанси”, съобразно препоръките от докладите на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се предостави на комисия „Публична комуникация” информация за дейността на комисия „Бюджет и финанси”.
 

38. ОТНОСНО: Информация за публикации в медиите за периода 01.08. – 15.09.2015 г., предоставена от комисия „Публична комуникация”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията за публикации в медиите за периода 01.08. – 15.09.2015 г.


39. ОТНОСНО: Информация за публикации в медиите за периода 16.09. – 23.09.2015 г., предоставена от комисия „Публична комуникация”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията за публикации в медиите за периода 16.09. – 23.09.2015 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение 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 Апелативен съд гр. Варна 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 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.


42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на сграда.

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. Шумен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на кабинети на съдии, съдебни зали, помещение за класифицирана информация, адвокатска стая, информационен център, архив, работни места за служители в преустроена административна сграда, както и за разработване на проектна документация за участие, при възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
В седмодневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства в размер на ..... административния ръководител на Административен съд гр. Шумен да информира ВСС за точния размер на извършените разходи, с цел извършване на корекция по бюджета на съда с размера на неусвоената сума.


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение 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. Първомай 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 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.


 44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение 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. Първомай 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 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.


45. ОТНОСНО: Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС относно актуализиране на 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 актуализирана 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 актуализирана план-сметка.


46. ОТНОСНО: Отчет за дейността на комисия „Бюджет и финанси” към Висш съдебен съвет за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Одобрява и приема Отчета за дейността на Комисия „Бюджет и финанси” към Висш съдебен съвет за 2014 г.
2. Отчета за дейността на Комисия „Бюджет и финанси” към Висш съдебен съвет за 2014 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
47. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за актуализиране на работните заплати на служителите от Бюро по защита при главния прокурор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ на главния прокурор на Република България на основание чл. 8 от Правила за устройството и дейността на Бюрото по защита при главния прокурор съгласувани с ВСС да актуализира Таблицата за заплатите и Щатното разписание на служителите по ЗМВР, съобразно Решение по т. 59 от протокол № 47 от 17.09.2015 г. на ВСС.


48. ОТНОСНО: Сключване на договор за абонаментно поддържане и ремонт на асансьори в сградата на ВСС.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „.....” АД за абонаментно поддържане и ремонт на асансьори в сградата на ВСС за срок от две години.


49. ОТНОСНО: Връщане на гаранция за изпълнение по договор за доставка на гориво за отопление на сградите на съдебната система.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Висш съдебен съвет да възстанови гаранция в размер на ..... за изпълнение на договор за доставка на гориво за отопление на сградите на съдебната система сключен между ВСС и „....” ЕООД.


50. ОТНОСНО: Сключване на писмено споразумение с НИП за възстановяване на стойността на изразходваната от ВСС електроенергия.
Доклад от Мария Ламбрева – мл. експерт-юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :


1. ОДОБРЯВА проект на споразумение между НИП и ВСС за възстановяване стойността на изразходваната от ВСС електрическа енергия със срок на действие до 14.03.2019 г.
2. ОПРЕДЕЛЯ стойност на споразумението в прогнозен размер от ..... за срока на действието му.

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОДОБРЯВА проект на споразумение между НИП и ВСС за възстановяване стойността на изразходваната от ВСС електрическа енергия със срок на действие до 14.03.2019 г.
2. ОДОБРЯВА поемане на задължение в прогнозен размер от ..... за възстановяване на НИП на стойността на изразходваната от ВСС електрическа енергия за срок до 14.03.2019 г.
3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с НИП споразумение за възстановяване стойността на изразходваната от ВСС електрическа енергия със срок на действие до 14.03.2019 г. по одобрения проект.


51. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 08.10.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 08.10.2015 г.

2. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на сграда.
3. Предложение от Главния прокурор на Република България за актуализиране на работните заплати на служителите от Бюро по защита при главния прокурор.
4. Сключване на договор за абонаментно поддържане и ремонт на асансьори в сградата на ВСС.


52. 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 08.10.2015 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 Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ. 
1.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителен котел.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
1.5. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства представляващи възстановени щети от застраховател.
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на мебели за обзавеждане на работни места за нови щатни бройки и ремонт на помещенията за тази цел.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на нова компютърна техника.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за ремонт на помещение за веществени доказателства.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ.

1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ.
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за текущи разходи и изплащане на възнаграждения на преводачи до края на 2015 г.
1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт.

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 резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1516 в Окръжен съд гр. Русе.
4.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно проследяване и оценка на изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Генерал Тошево по одобрения план за действие, приет с Решение на ВСС по протокол № 12 от 15.03.2015 г., т. 61.

5. Разни.

5.1. Сключване на писмено споразумение с НИП за възстановяване на стойността на изразходваната от ВСС електроенергия.




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