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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  49
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 4 ноември 2015 г.



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


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 Окръжен съд гр. Велико Търново 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 увеличение на бюджета за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ на Окръжен  съд гр. Велико Търново със ...... с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Извлечение от протокол №40/27.10.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., с цел закупуване на 1 брой сървър от нисък клас.
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 увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ....., за закупуване на 1 брой токозахранващо устройство за сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за ремонт на два навеса над входовете на съдебната палата.

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. Пазарджик за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на два навеса над входовете на съдебната палата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за отстраняване на щети от застрахователно събитие.

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. Хасково за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка“ със ..... за отстраняване щети от застрахователно събитие.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за участие на магистрат в състав на изпитни комисии по конкурсите за първоначално назначаване на съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Шумен за 2015 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитни комисии по конкурсите за първоначално назначаване на съдии.
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Шумен с ....


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Враца за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ..... за обезпечаване на неотложните текущи разходи за м. ноември и м. декември 2015 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен  съд гр. Монтана за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Монтана за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обезпечаване на неотложните текущи разходи за м. ноември и м. декември 2015 г.
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. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация и 10 броя батерии за UPS.
Извлечение от протокол №40/27.10.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Смолян по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 10 броя батерии за UPS.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Смолян по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ..... за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


9. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


10. ОТНОСНО: Искане от  административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на сървър от среден клас.
Извлечение от протокол №40/27.10.2015 г. от заседание на КПКИТС.
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. Асеновград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., с цел закупуване на 1 брой сървър от нисък клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства 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 увеличение на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Балчик по § 10-00 „Издръжка” с ......, с цел осигуряване на средства за покриване на разходите за издръжка на съда 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. Велико Търново за осигуряване на средства за ремонт на помещения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на помещения.
Мотиви: 
Разхода не е авариен и не е неотложен и направеното искане от административния ръководител е несвоевременно.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за ремонт на отоплителна инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Генерал Тошево за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на отоплителна инсталация.
Мотиви:
Разхода не е авариен и не е неотложен и направеното искане от административния ръководител е несвоевременно.
Некоректно е направено искането като неотложен ремонт, тъй като видно от обстоятелствата, които са изложени проблема е възникнал м. декември 2014 г. През ноември 2015 г. едногодишният срок не обосновава извода за аварийност.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград 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 увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Димитровград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ......
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Елена за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., поради недостиг до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт. 


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за ремонт на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом 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. Лом за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново 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. Малко Търново 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.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана 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. Монтана за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ...... за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5325.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за подмяна на крайни елементи на система за видеонаблюдение, както и транспорт и монтаж на същата и смяна на акумулаторни батерии.
Отложена по протокол № 26/17.06.2015 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Никопол за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за 2 бр. записващи устройства (.....), влагозащитна камера (.....), монитор (.....), транспорт и монтаж на елементите (.....) и смяна на батериите (.....).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Нова Загора по § 10-00 „Издръжка” с ..... за покриване на разходите за издръжка на съда 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”.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Панагюрище 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”.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт N Forse и модул за връзката му към съществуващата система за управление на изпълнителни дела JES.

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 § 53-00 „Придобиване на НДА“ с ....., с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт N Forse (.....) и модул за връзката му към съществуващата система за управление на изпълнителни дела JES (......).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище 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. Търговище за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ..... за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5945.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за монтаж на огледално противоударно фолио за съдебни зали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Военен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за монтаж на огледално противоударно фолио за съдебни зали, поради липса на средства и източници на финансиране.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ОД „Охрана“ – за обособяване на защитена зала, за поставяне на отразително противоударно фолио на стъклата на съдебните зали, сутерена и първи етаж и др.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка” с ..... за изпълнение на предписания на ГД „Охрана“, поради липса на средства и източници на финансиране.
Мотиви:
 Предписанията на ГД „Охрана“ на база охранителни обследвания са с препоръчителен характер и при липса на аварийност и неотложност в условията на свит бюджет могат да се планират по – далеч във времето.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас разходите за текуща издръжка до края на 2015 г. в размер на .....,  да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 10-00 „Издръжка“ за 2015 г.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник разхода за изплащане на облекло на новоназначен съдия, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2015 г.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за заседателна зала.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ардино за 2015 г. за доставка и монтаж на климатик за заседателна зала.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Ардино да допълни искането си като набави необходимите приложения  към искането, съгласно Писмо изх. № 91-00-070 от 14.05.2014 год. 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.


30. ОТНОСНО: Искане от  административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за закупуване на офис столове, мултимедийно устройство и шредер.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Балчик за 2015 г. за закупуване на офис столове (.....), мултимедийно устройство (.....) и шредер (.....) на обща стойност .....
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Балчик да допълни искането си като набави необходимите приложения  към искането, съгласно Писмо изх. № 91-00-070 от 14.05.2014 год. 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.


31. ОТНОСНО: Искане от  административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за канцелария.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Димитровград за 2015 г. за доставка и монтаж на климатик за канцелария.
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград да допълни искането си като набави необходимите приложения  към искането, съгласно Писмо изх. № 91-00-070 от 14.05.2014 год. 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.


32. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик с вх. № 11-06-1061/28.10.2015 г. до Министерство на правосъдието с уточнение на необходимите действия по осигуряване на достъпна среда и ремонт на отоплителната инсталация, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с вх.№ 11-06-1061 от 28.10.2015 г. от Окръжен съд гр. Пазарджик до Министерство на правосъдието с уточнение на необходимите действия по осигуряване на достъпна среда и ремонт на отоплителната инсталация, с копие до Висшия съдебен съвет.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 3 LED телевизора за изграждане на информационни табла за 2 съдебни зали и общо табло за съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика“ на ВСС писмо от Районен съд гр. Несебър с вх. № 11-07-2248/26.10.2015 г., с искане за изразяване на становище относно необходимостта за осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 3 LED телевизора за изграждане на информационни табла за 2 съдебни зали и общо табло за съда.

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

34. 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” със ......, 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 § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства” с ....., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” с ....., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
7. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
8. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с ..... , съгласно Приложение №1.

Разни

39. ОТНОСНО: Предложение от главния секретар на Прокуратурата на Република България за закриване на 1 /един/ брой ПОС терминално устройство по транзитната сметка на Окръжна прокуратура гр. Видин.
Доклад от Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология“, той и главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Видин да закрие 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на транзитната сметка, считано от 01.01.2016 г.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Видин, във връзка с искането им за закриване на 1 /един/ брой ПОС терминално устройство обслужващо транзитната сметка.


41. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-2255/27.10.2015 г. от председателя на Районен съд гр. Монтана относно необходимостта от служебен автомобил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

В молбата не е обоснована нуждата от автомобил за Районен съд гр. Монтана.
При наличие на автомобил поради отпаднала необходимост от друг орган на съдебната власт ще бъде предложен за предоставяне.


42. ОТНОСНО: Писмо вх. № 07-01-358/23.10.2015 г. от Национална агенция за приходите относно възстановяване на суми от администрацията на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Да се изиска от Председателя на Районен съд - гр. Омуртаг:
- да извърши проверка относно хода на изпълнително дело № ..... на Съдебно изпълнителната служба при Районния съд в гр. Омуртаг
- да се установи размера на събраните суми от Съдебно изпълнителната служба при Районния съд в гр. Омуртаг, които е осъден да заплати ........... с присъда по НОХД № ..... и по чия сметка e следвало сумите да бъдат преведени и са преведени; 
- копие от изпълнителните листи, които са издадени на основание присъдата, по сметка на кого и за какви присъдени суми са издадени;
- копие от удостоверението на НАП предоставено в изпълнение на разпореждането на държавния съдебен изпълнител - гр. Омуртаг, както и самото разпореждане по изпълнително дело № ...... на Съдебно изпълнителната служба при Районния съд в гр. Омуртаг.
2. Да се изиска от Председателя на  Окръжен съд - гр. Шумен заверено копие от влязло в сила решение по ВНОХД № ...... по описа на Окръжен съд – гр. Шумен, включително и точна информация за това колко изпълнителни листа и по сметка на кого и за какви присъдени суми са издадени. 
3. Копие от молбата на ...... да се изпрати на председателите на ОС – гр. Шумен и РС - гр. Омуртаг, за сведение и проверка по нея.
4. Да се уведоми жалбоподателя за хода на извършваната проверка.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


43. ОТНОСНО: Искане от председателите на Окръжен съд гр. Бургас, Административен съд гр. Бургас и Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на регистратури от алуминиев профил, щори, настилка и ел. мрежа за същите.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г. за изработка, доставка и монтаж на регистратури от алуминиев профил, настилка и ел. мрежа за същите, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Бургас с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Бургас с ....
3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Административен съд гр. Бургас с .....
4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Бургас със .....
5. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Бургас с .....
6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Бургас с ...
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 
 

44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за доставка и монтаж на две копирни машини.
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. Враца за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на две копирни машини.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


45. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 04-00-260/29.10.2015 г. от Министерство на правосъдието до Районен съд гр. Бяла с информация за предприети действия за техническо обследване, изготвяне на технически паспорт и техническо задание за укрепване на сградата, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с вх. № 04-00-260/29.10.2015 г. от Министерство на правосъдието до Районен съд гр. Бяла с информация за предприети действия за техническо обследване, изготвяне на технически паспорт и техническо задание за укрепване на сградата, с копие до Висшия съдебен съвет.


46. ОТНОСНО: Докладна записка от ..... – заместник председатели на ВКС във връзка с прилагане на решение на ВСС по Протокол 29, т. 49 от заседанието проведено на 12 юли 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Да се предоставят на председателя на ВКС копия от писма на ВСС с изх. № 91-00-061/12.07.2012 г. и № 91-00-061/20.07.2012 г., ведно с копия от разносната книга за кореспонденцията на ВСС, от които е видно, че писмата са доставени във ВКС.
2. ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит” да организира проверка във ВКС за прилагане на решения на ВСС по протокол № 29, т. 49 от заседанието проведено на 12 юли 2012 г. и по протокол № 31, т. 17 допълнителна от заседанието проведено на 19 юли 2012 г. 


47. ОТНОСНО: Заповед № СД-01-201/29.10.2015 г. на Министъра на правосъдието, която отменя заповед № ЛС-И-629/14.08.2012 г. във връзка с Решение на ВСС по т. 59 от протокол № 47/17.09.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Заповед № СД-01-201/29.10.2015 г. на Министъра на правосъдието, която отменя заповед № ЛС-И-629/14.08.2012 г. във връзка с Решение на ВСС по т. 59 от протокол № 47/17.09.2015 г.


49. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието относно изготвяне на годишния план за дейността си за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Националния институт на правосъдието относно изготвяне на годишния план за дейността си за 2016 г.


52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 14 офис стола и архивен шкаф.

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. Благоевград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 14 офис стола (.....) и архивен шкаф (......).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Извлечение от протокол № 30/21.07.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Оряхово за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., с цел закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. сървър нисък клас, 4 бр. принтери и 1 бр. 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 увеличение по бюджета на Районен съд гр. Оряхово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., за закупуване на 2 бр. монитори и 2 бр. UPS-и.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за ремонт на помещения, обзавеждане и оборудване на същите.

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 помещения, обзавеждане и оборудване на същите.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


55. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 05.11.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 05.11.2015 г.

1. Искане от председателите на Окръжен съд гр. Бургас, Административен съд гр. Бургас и Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на регистратури от алуминиев профил, щори, настилка и ел. мрежа за същите.
2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за ремонт на помещения, обзавеждане и оборудване на същите.
3. Докладна записка от ..... – заместник председатели на ВКС във връзка с прилагане на решение на ВСС по Протокол 29, т. 49 от заседанието проведено на 12 юли 2012 г.


56. 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 05.11.2015 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 Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за доставка и монтаж на две копирни машини.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за ремонт на два навеса над входовете на съдебната палата.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за отстраняване на щети от застрахователно събитие.
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за участие на магистрат в състав на изпитни комисии по конкурсите за първоначално назначаване на съдии.
1.7. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 14 офис стола и архивен шкаф.
1.8. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.
1.9. Искане от административния ръководител на Административен  съд гр. Монтана за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.
1.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация и 10 броя батерии за UPS.
1.11. Искане от председателя на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.
1.12. Искане от  административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на сървър от среден клас.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.
1. 15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за ремонт на копирна машина.
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за подмяна на крайни елементи на система за видеонаблюдение, както и транспорт и монтаж на същата и смяна на акумулаторни батерии.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2015 г.
1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2015 г.
1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт N Forse и модул за връзката му към съществуващата система за управление на изпълнителни дела JES.
1.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

- „Не дава съгласие”

1.26. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за монтаж на огледално противоударно фолио за съдебни зали.
1.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за ремонт на помещения.
1.28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за ремонт на отоплителна инсталация.
1.29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ОД „Охрана“ – за обособяване на защитена зала, за поставяне на отразително противоударно фолио на стъклата на съдебните зали, сутерена и първи етаж и др.

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





