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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  45
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 14 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”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.


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

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен 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 Апелативен 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.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна 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. Варна 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.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца 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. Враца 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: 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.


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


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд 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 Софийски градски съд 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.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет на председателя. 

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. Пазарджик за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на климатик за кабинет на председателя. 
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. Пловдив 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 Административен съд гр. Пловдив 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 Военен съд гр. Пловдив 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 Военен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 130 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”.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Военно-апелативен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Военен съд гр. София за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка” с ..... за покриване на разходите за издръжка до края на годината.
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. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка” със ..... за покриване на разходи за сключване на договор за противопожарно известяване и поддръжка на пожарогасители до края на годината.
Средствата 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. Девин за осигуряване на средства за ремонт на съдебни зали и канцеларии.
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. Девин за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на съдебни зали и канцеларии.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ивайловград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на климатик за кабинет.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за ремонт на санитарни помещения и пригаждането им за ползване от хора с двигателни увреждания.

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. Кнежа за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на санитарни помещения и пригаждането им за ползване от хора с двигателни увреждания.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Котел 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 Районен съд гр. Котел 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.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан 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. Мадан 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.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за частична подмяна и разширяване на компютърна  кабелна мрежа.

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. Монтана за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за частична подмяна и разширяване на компютърна  кабелна мрежа.
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. Никопол 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. Никопол 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.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик 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. Пазарджик 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.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на сградата.

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. Петрич за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ..... с ДДС, с цел осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на административна сграда за нуждите на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Административният ръководител на Районен съд гр. Петрич следва да извърши разходите за изработка, доставка и монтаж на необходимото обзавеждане в рамките на утвърдените с решения на ВСС лимити.
В седмодневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства за обзавеждане, административният ръководител следва да предприеме действия за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда между § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА” с размера на цената на активите, чиято стойност надхвърля определения праг на същественост, с цел коректното им счетоводно отчитане.
В седмодневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства в размер на ..... административния ръководител на Районен съд гр. Петрич да информира ВСС за точния размер на извършените разходи, с цел извършване на корекция по бюджета на съда с размера на неусвоената сума.
 

21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за изработка и монтаж на мебели за „Бюро съдимост”, доставка и монтаж на 5 броя стелажи за архив, доставка и монтаж на балатум и изработка и монтаж на входна врата.

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. Поморие за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за изработка и монтаж на мебели за „Бюро съдимост” (.....), доставка и монтаж на 5 броя стелажи за архив (.....), доставка и монтаж на балатум (.....) и изработка и монтаж на входна врата (.....).
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за доставка и монтаж на две мултифункционални устройства.

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. Сливен за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на две мултифункционални устройства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за ремонт на коридор и новопридобити помещения за деловодство и архив.

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. Търговище за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на коридор и новопридобити помещения за деловодство и архив.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за спешен авариен ремонт на част от покрива на сградата.

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. Червен бряг за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за спешен авариен ремонт на част от покрива на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на киоск и сървър и информационен дисплей във връзка с управление на делата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Търговище за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на киоск, поради липса на неотложност на разхода.
2. ИЗПРАЩА искането в частта за закупуване на сървър и информационен дисплей във връзка с управление на делата на КПКИТС, за становище.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Извлечение от протокол 0 36/24.09.2015 г. от заседание на КПКИТС.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :



1. ВРЪЩА искането за увеличаване на бюджета на Софийски окръжен съд за 2015 г. за доставка и монтаж на копирна машина.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Софийски окръжен съд 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.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за ремонт на асансьорна шахта и подмяна на асансьор.

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. Пловдив за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ..... за ремонт на асансьорна шахта и по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за подмяна на асансьор.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


28. ОТНОСНО: Писмо вх. № 04-00-242/07.10.2015 г. от Министерство на правосъдието до Апелативен специализиран наказателен съд с молба за предприемане на действия за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на осветителна инсталация, с копие до Висшия съдебен съвет.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 04-00-242/07.10.2015 г. от Министерство на правосъдието до Апелативен специализиран наказателен съд с молба за предприемане на действия за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на осветителна инсталация, с копие до Висшия съдебен съвет.


29. ОТНОСНО: Писмо вх. № 04-00-243/08.10.2015 г. от Министерство на правосъдието до Окръжен съд гр. Пазарджик с уведомление по отношение на осигуряване на достъпна среда и основен ремонт на отоплителната инсталация, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 04-00-243/08.10.2015 г. от Министерство на правосъдието до Окръжен съд гр. Пазарджик с уведомление по отношение на осигуряване на достъпна среда и основен ремонт на отоплителната инсталация, с копие до Висшия съдебен съвет.

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

30. 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.
4. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ......, съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ....., съгласно Приложение № 1.

Разни.

34. ОТНОСНО: Доклад от Магдалена Лазарова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от Магдалена Лазарова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”.


35. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти на Висшия съдебен съвет към 30.09.2015 г.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДОСТАВЯ на комисия „Международна дейност” Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПАК и Норвежкия финансов механизъм от Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 30.09.2015 г.


36. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Видин за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районна прокуратура гр. Видин да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районна прокуратура гр. Видин, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


37. ОТНОСНО: Необходимост от техническа поддръжка на софтуерен продукт за изпълнение изискванията на Закона за обществените поръчки.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВ” в дирекция „Правна”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „.....” ЕАД договор за техническа поддръжка на софтуерен продукт „ПроЗОП” за управление на процедури по ЗОП и Профила на купувача за срок от една година.
 

38. ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация с рег. № 33/08.10.2015 г. от ..... – изпълнителен директор на Институт за пазарна икономика.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ИЗРАЗЯВА положително становище по заявлението на .... – изпълнителен директор на Институт за пазарна икономика за получаване на достъп до обществена информация с рег. № 33/08.10.2015 г., като намира искането за допустимо и основателно.
2. ОДОБРЯВА проект на изготвена справка /информация/ до .... – изпълнителен директор на Институт за пазарна икономика.
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.


39. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски военен съд относно определяне на индивидуална основна месечна заплата на дисциплинарно наказан магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от председателя на Софийски военен съд относно определяне на индивидуална основна месечна заплата на дисциплинарно наказан магистрат на Комисия по правни въпроси, за становище.


40. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 29/05.10.2015 г. във връзка с писмо от Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България относно връщане на изплатени суми за облекло при ползване на отпуск по чл. 163 и чл. 164 от Кодекса на труда, пропорционално на неотработеното.
Отложена точка по протокол № 42/30.09.2015 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 29/05.10.2015 г., т. 1.


41. ОТНОСНО: Работно посещение в Република Хърватия на членове на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт (КАОСНОСВ) в периода 21-24 октомври 2015 г. с цел непосредствено запознаване с хърватския опит в реформата на съдебната карта.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в работно посещение в Република Хърватия в периода 21-24 октомври 2015 г. следните членове на ВСС и преводач:
- Елка Атанасова – член на ВСС и зам. председател на КАОСНОСВ;
- Румен Боев - член на ВСС и член на КАОСНОСВ;
- Галина Карагьозова - член на ВСС и член на КАОСНОСВ;
- Камен Иванов - член на ВСС и член на КАОСНОСВ;
- Наталия Стефанова Димитрова – преводач с хърватски език.
2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА Главния секретар на ВСС да командирова за подпомагане на участниците в работното посещение в Република Хърватия в периода 21-24 октомври 20105 г.:
- Емилия Петкова – ст. експерт в отдел „САОД”, дирекция „ИТСС”, експертен сътрудник към КАОСНОСВ
- Дамян Бакалов – началник служба „Техническо обслужване”, АВСС.
3. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки, както и разходите за превод са за сметка на Висшия съдебен съвет. Пътуването по маршрута София – Осиек – Вуковар – Загреб – София ще се извърши със служебен автомобил – микробус Фолксваген Транспортер, регистрационен № СА 9520 НК.


42. ОТНОСНО: Писма от председателите на Апелативен съд гр. Бургас и Административен съд гр. Бургас, с искане за оптимизиране щатната численост с длъжността „експерт връзки с обществеността”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до произнасяне на комисия „Съдебна администрация”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

44. ОТНОСНО: Доклад от главния секретар на ВСС относно одобряване на разход за възнаграждения на служителите на ГД „Охрана“, които ще бъдат ангажирани с осигуряването на охраната по време на писмените изпити по обявените с решение на ВСС по пр. № 37/25.06.2015 г. конкурси за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ..... за възнагражденията на служителите на ГД „Охрана” след провеждане на мероприятието и издаване на фактура за крайната сума. 
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2015 г.


45. ОТНОСНО: Доклад от Милка Итова – член на ВСС и ръководител проект относно извършена проверка на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС” с рег. № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от Милка Итова – член на ВСС и ръководител проект относно извършена проверка на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС” с рег. № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.


46. ОТНОСНО: Доклад от Мария Кузманова – член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от Мария Кузманова – член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ”.
 

47. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Върховния административен съд за 2015 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховния административен съд по § 10-00 „Издръжка” със ....., в т.ч. по §§ 10-15 „Материали” с ....., §§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с ..... и §§ 10-20 „Външни услуги” с .....
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи бюджета на Върховния административен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
Мотиви: Анализът на бюджета към 30.09.2015 г. показва, че по §§ 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение” Върховния административен съд разполага със ..... до края на годината. При недостиг на средства ще бъде извършена корекция за изплащане на дължими обезщетения след представяне на необходимите документи.


48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в заседание на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за съдия в административните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА извършването на корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Бургас за 2015 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Бургас с ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в заседание на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за съдия в административните съдилища.


49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Монтана по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Силистра за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град 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 т. 29, Протокол № 10 от 04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета между Административен съд София-град и Върховен административен съд за 2015 г., с цел осигуряване на средства за командировани съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” със ..... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София-град за 2015 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” със ...... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.


52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”. 
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Каварна по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за осигуряване на средства за доставка и монтаж на газова горелка.
 
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. Мездра за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на газова горелка.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
 
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. Царево за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Котел за корекция на бюджета за 2015 г.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Котел разхода за облекло на новопостъпил служител 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.


57. ОТНОСНО: Сключване на анекс към договор №45-06-072/29.12.2014 г.
Доклад от Диана Стоянова – гл. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс за промяна на възнаграждението на изпълнителя по договор № 45-00-072/29.12.2014 г., съгласно вариант 2 от ценовото предложение на „…..” ЕООД, вх. рег. № 96-00-450/17.12.2014 г.

 
58. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 15.10.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 15.10.2015 г.

1. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на сградата.
2. Сключване на анекс към договор №45-06-072/29.12.2014 г.
3. Необходимост от техническа поддръжка на софтуерен продукт за изпълнение изискванията на Закона за обществените поръчки.


59. 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 15.10.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

- „Дава съгласие”

1.1. Корекция по бюджета на Върховния административен съд за 2015 г.

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

1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.

1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за авариен ремонт на асансьорна шахта.

1.7. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.8. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в заседание на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за съдия в административните съдилища.

1.9. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”. 

1.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет на председателя. 

1.11. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.

1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

1.13. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

1.14. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

1.15. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за ремонт на съдебни зали и канцеларии.
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет.

1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”. 

1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за ремонт на санитарни помещения и пригаждането им за ползване от хора с двигателни увреждания.

1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.

1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за осигуряване на средства за доставка и монтаж на газова горелка.

1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за частична подмяна и разширяване на компютърна  кабелна мрежа.

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

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

1.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за ремонт на асансьорна шахта и подмяна на асансьор.

1.28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за изработка и монтаж на мебели за „Бюро съдимост”, доставка и монтаж на 5 броя стелажи за архив, доставка и монтаж на балатум и изработка и монтаж на входна врата.

1.29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за доставка и монтаж на две мултифункционални устройства.

1.30. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за ремонт на коридор и новопридобити помещения за деловодство и архив.

1.31. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

1.32. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за спешен авариен ремонт на част от покрива на сградата.

- „Не дава съгласие”

1.33. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на киоск и сървър и информационен дисплей във връзка с управление на делата.

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

2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.




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





