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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  50
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 11 ноември 2015 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – председател
Румен Георгиев
                                                                          Каролина Неделчева
                                                                          

ОТСЪСТВА	Т: Елка Атанасова и Камен Иванов


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.
При обсъжданията по точка 54 присъстваха: Юлиана Колева, Юлия Ковачева - членове на Комисия по правни въпроси и Саша Харитонова - директор на дирекция „Правна”.


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

1. ОТНОСНО: Писма от Инспектората към ВСС, Административен съд гр. Ямбол, Районен съд гр. Нови Пазар и Районен съд гр. Оряхово, с искания за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Инспектората към ВСС 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.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на 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.
3. 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 ЗСВ и 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.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Оряхово 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 дължима сума за облекло (.....).
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 Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в работна среща за конституиране на конкурсна комисия за заемане на длъжност за „съдия” в окръжните съдилища, участие в заседание на комисия „Международна дейност” и работна група за изработване на Правилника за администрацията в съдилищата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Варна за 2015 г. с ....., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в работна среща за конституиране на конкурсна комисия за заемане на длъжност за „съдия” в окръжните съдилища, участие в заседание на комисия „Международна дейност” и работна група за изработване на Правилника за администрацията в съдилищата.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Варна с .... 


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за покриване на разходи до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за покриване на разходи 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.
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив 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 Апелативен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на копирна машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Мотиви:
Контролните оферти в администрацията на ВСС са за машина XEROX WC 5024 с припокриващи се параметри с машина марка REX ROTARY, и гаранция две години на цена ..... с ДДС, доставка и монтаж.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас 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 Окръжен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на копирна машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

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. Кюстендил за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
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 Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на 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 Окръжен съд гр. Силистра 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.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен 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 Окръжен съд гр. Шумен 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.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата по административни дела за валидиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати от изследването на натовареността на съдиите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд гр. Монтана за 2015 г. с ....., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата по административни дела за валидиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати от изследването на натовареността на съдиите, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Монтана с .....


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на комутатори.
Извлечение от протокол № 41/03.11.2015 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 Военен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 2 броя 16-портови комутатори.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


11. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органи на съдебната власт за 2015 г. с цел осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за текуща издръжка, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Девня с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Перник с .....
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Шумен с .....
4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Шумен с .....
5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Луковит с .....
6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Самоков с .....
7. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Русе с ....
8. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Своге с .....
Средствата в размер на ...... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в състава на конкурсна комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за съдия в районните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за издръжка, поради недостиг до края на годината.

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. Велико Търново 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.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за разделяне на общото с окръжен съд деловодство и оформяне на самостоятелно такова за районния съд, противопожарно преграждане на котелно помещение за оформяне на канцелария за районен съд и обзавеждане на деловодство.

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. Габрово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за оформяне на общо деловодство (.....), противопожарно преграждане на котелно помещение за оформяне на канцелария (.....) и обзавеждане на деловодство (......).
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. Девня за осигуряване на средства за подмяна на износени меки подови настилки в работни помещения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Девня за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за подмяна на износени меки подови настилки в работни помещения.
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. Лом за осигуряване на средства за изплащане на 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.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 41/03.11.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Панагюрище по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на ..... за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 41/03.11.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Перник по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ..... за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на 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. 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 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.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за авариен ремонт на електрозахранването 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. Свиленград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за авариен ремонт на електрозахранването на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски районен 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.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.

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. Средец 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”.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитни комисии в конкурсите за първоначално назначаване на съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Окръжен съд гр. Шумен с вх. № 11-06-1382/05.11.2015 г., с искане за изразяване на становище относно необходимостта за осигуряване на средства за 2 броя принтери.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка на 8 броя звукозаписващи устройства и 2 броя информационни екрана.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Окръжен съд гр. Бургас в частта му за звукозаписващи устройства и информационни екрани на КПКИТС за изразяване на становище съобразно решението на работната група относно пределните цени-лимити, които да се съблюдават при разходването на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника и информационни табла.


26. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-2340/05.11.2015 г. от председателя на Районен съд гр. Бургас за съгласуване сключването на граждански договор за осъществяване на инвеститорски контрол.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Районен съд гр. Бургас разполага с необходимите средства за сключване на граждански договор с външен изпълнител за осъществяване на инвеститорски контрол във връзка с изпълнение на ремонтни дейности, на стойност ....., в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2015 г.


27. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-2367/05.11.2015 г. от председателя на Районен съд гр. Сливен, с искане на разрешение за изразходване на ..... от целево отпуснатите средства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Районен съд гр. Сливен да използва ..... от целево отпуснатите средства в размер на ..... за придобиване на програмен продукт „Служебни защити”, съгласно решение на ВСС по т. 17 от протокол № 18/08.04.2015 г., за закупуване на програмен продукт LSWIN за изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за промяна на клас и др.


28. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-2302/02.11.2015 г. от Районен съд гр. Казанлък до Министерство на правосъдието с молба за предприемане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата и изграждане на асансьор за хора с увреждания, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 11-07-2302/02.11.2015 г. от Районен съд гр. Казанлък до Министерство на правосъдието с молба за предприемане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата и изграждане на асансьор за хора с увреждания, с копие до Висшия съдебен съвет.

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

29. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с ......, съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” 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.

Разни.

33. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Велико Търново за смяна на обслужващата банка „.....” АД.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕДЛАГА на административния ръководител да предприеме действия за преразглеждане на офертите на всички банки участвали в процедурата за избор на обслужваща банка на Окръжен съд гр. Велико Търново.
2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт смяната на обслужващата банка да се извършва съгласно критериите и реда приети от Висшият съдебен съвет с протоколни решения № 20/22.06.2005 г. и № 53/19.12.2006 г., както и да имат предвид, че решението на комисия „Бюджет и финанси” на ВСС по протокол № 22/22.05.2013 г., т. 32 е с препоръчителен характер.


34. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Военно – апелативен съд за предоставяне на лек автомобил „....” с рег. № .... за нуждите на Районен съд гр. Карлово.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ служебен автомобил „....” с рег. № ..., числящ се на Военно – апелативен съд да се предаде безвъзмездно за управление на Районен съд гр. Карлово, съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.
2. ПРЕДЛАГА на административния ръководител на Военно – апелативен съд да предприеме необходимите действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.


35. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 07-01-364/29.10.2015 г. от Национална агенция за приходите относно възстановяване на сума по сметка на ТД на НАП София.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат възстановени на ТД на НАП – София сумите преведени от ....... по сметка на ВСС.
2. Да се изпрати писмо до директора на ТД на НАП – София, с което да бъде уведомен, че сумата, постъпила по сметка на ВСС е в размер на ....., а не както се сочи в получено писмо с изх. № 20-00-4183/23.10.2015 г. .... (общо ....), поради което възстановената сума ще бъде до размера на първата посочена.


36. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-06-1385/05.11.2015 г. от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд относно участие на Георги Ушев – председател на СпНС в международна конференция за противодействие на тероризма и чуждите терористични бойци, която ще се проведе в гр. Тирана от 16.11.2015 г. до 20.11.2015.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован Георги Ушев – председател на Специализиран наказателен съд за участие в международна конференция за противодействие на тероризма и чуждите терористични бойци, която ще се проведе в гр. Тирана от 16.11.2015 г. до 20.11.2015.
2. Разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


37. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 6/09.11.2015 г. от заседание на Групата на председателите на постоянните комисии на ВСС относно изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от месец януари 2015 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка и на мерките от Плана за действие за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение решение на Групата на председателите на постоянните комисии на ВСС по протокол № 6/09.11.2015 г. 
2. В доклада на Европейската комисия от 28 януари 2015 г. няма отправени препоръки към комисия „Бюджет и финанси”.


38. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 42/04.11.2015 г. относно участие на Соня Найденова – представляващ ВСС и член на Изпълнителния борд на ЕМСС в срещата на Борда, която ще се проведе на 23 ноември 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Соня Найденова – представляващ ВСС и член на Изпълнителния борд на ЕМСС за участие в срещата на Борда, за периода 23-24 ноември 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи, разходите за нощувка, разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


39. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 44/10.11.2015 г. относно определяне на участници в срещата на диалоговата група по Проект 1 „Независимост и отчетност на съдебната власт”, която ще се проведе в гр. Мадрид, Испания на 20 ноември 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в срещата на диалоговата група в гр. Мадрид, Испания за периода 19-21 ноември 2015 г., следните лица:
- Юлия Ковачева – член на ВСС;
- ......................... – преводач от български на английски и обратно;
- ......................... – един представител на професионална съсловна организация.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки за всички командировани лица, както и хонорара на преводача, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
 

40. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 43/05.11.2015 г. от заседание на комисия „Международна дейност” във връзка с решение на ВСС по протокол № 54/29.10.2015 г. относно организиране на конференция с международно участие на теми: „Реформа на съдебната карта”, „Разпределение на делата” и „Съдебна статистика – обмяна на опит и добри практики”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 43/05.11.2015 г. 
На следващото заседание на комисията членовете на КБФ да предложат евентуални теми във връзка с намерението за провеждане на конференция с международна участие.


41. ОТНОСНО: Информация от Секретариата на Европейската мрежа на съдебните съвети относно механизма на формиране на възнагражденията на съдиите (магистратите), предоставена от комисия „Международна дейност”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията от Секретариата на Европейската мрежа на съдебните съвети относно механизма на формиране на възнагражденията на съдиите (магистратите).


42. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 56/05.11.2015 г. от заседание на КПА относно определяне възнаграждение на членовете на конкурсни комисии, за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изразява положително становище по направеното предложение за определяне възнаграждение на членовете на конкурсни комисии, за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.


43. ОТНОСНО: „Интерактивна карта на съдебните райони в Република България”, изпратена от КАОСНОСВ, за запознаване и предложения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Интерактивната карта на съдебните райони в Република България.


44. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 36/27.10.2015 г. от заседание на комисия „Публична комуникация” във връзка с писмо от председателя на Административен съд гр. Бургас относно сключване на граждански договор с „експерт – връзки с обществеността”. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Публична комуникация” по протокол № 36/27.10.2015 г.


45. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-04-347/04.11.2015 г. от председателя на Апелативен съд гр. Варна относно получена покана за участие като партньор в Проект „Безвъзмездни средства за дейност за подпомагане на правата на лица, заподозрени или обвинени в престъпления” – съвместен проект за съдии, прокурори и практикуващи юристи от Германия, България и Румъния.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Апелативен съд гр. Варна относно получена покана за участие като партньор в Проект „Безвъзмездни средства за дейност за подпомагане на правата на лица, заподозрени или обвинени в престъпления” – съвместен проект за съдии, прокурори и практикуващи юристи от Германия, България и Румъния.


46. ОТНОСНО: Заявление от ....... с вх. № 96-00-446/03.11.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА заявлението от ..... на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на ВСС, по компетентност.


47. ОТНОСНО: Искане от .... – съдия в Районен съд гр. Берковица, командирован в Районен съд гр. Монтана относно изплащане на сума, представляваща допълнително трудово възнаграждения за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Районен съд гр. Берковица.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


50. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания 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 бюджетите на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 


51. ОТНОСНО: Писмо вх. № 02-00-047/10.11.2015 г. от Комисия по правни въпроси при Четиридесет и трето Народно Събрание относно обсъждане на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ Соня Найденова – представляващ ВСС, Димитър Узунов, Ясен Тодоров, Юлиана Колева – членове на ВСС и Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, за представители на Висшия съдебен съвет за участие в обсъждането на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г.


52. ОТНОСНО: Информация за публичните вземания, предявени от органите на съдебната власт, и проект на писмо до НАП.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо на Висшия съдебен съвет до Националната агенция по приходите относно предоставяне на информация към 31.12.2015 г. на събраните и непогасени публични вземания по година на регистриране на вземането в информационните системи на НАП.


53. ОТНОСНО: Писма от Министерство на финансите относно отчитане на разходите за дългосрочни командировки и облагането им с осигурителни вноски.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА за сведение писма с изходящи №№ 91-00-483/20.10.2015 г. и 91-00-500/29.10.2015 г. на Министерство на финансите относно отчитане на разходите за дългосрочни командировки и облагането им с осигурителни вноски.
2. ИЗПРАЩА писма с изходящи №№ 91-00-483/20.10.2015 г. и 91-00-500/29.10.2015 г. на Министерство на финансите относно отчитане на разходите за дългосрочни командировки и облагането им с осигурителни вноски на органите на съдебната власт, за сведение.
 

54. ОТНОСНО: Доклад от Юлиана Колева – член на ВСС и председател на комисия, определена със Заповед № 95-00-302/28.09.2015 г. на Соня Найденова – представляващ ВСС, упълномощена с решение на ВСС по протокол № 44/30.07.2015 г. относно осъществяване на контрол по чл. 36а от ЗОП върху Протокол № 3 отразяващ работата на комисия за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живот и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители” и произнасяне по отношение на финансовия ресурс на възложителя.
На съвместно заседание на комисия „Бюджет и финанси” и Комисия по правни въпроси на Висшия съдебен съвет се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА без забележки работата на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живот и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”, назначена със Заповед № 95-00-302/28.09.2015 г. на Соня Найденова – представляващ ВСС и отразена в Протокол № 3 от 06.11.2015 г.
Мотиви: При осъществяване на контрола по чл. 36а, ал. 1 от ЗОП, изразяващ се в проверка на съдържанието на Протокол № 3 за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка, възложителят не установи нарушения в работата на комисия, назначена със Заповед № 95-00-302/28.09.2015 г. на представляващия ВСС. Прогнозната стойност на обществената поръчка не е обявена като максимална стойност, която възложителят може да осигури. Поради това тя няма обвързваща сила, тъй като не е условие за участие в процедурата.
2. ПРИЕМА/НЕ ПРИЕМА, че може да осигури финансов ресурс за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живот и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”, съгласно ценовото предложение на „Дженерали застраховане” АД в размер на ....., платими по начина определен в документацията и обявлението на обществената поръчка – на общо шест равни вноски, два пъти годишно.


55. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 12.11.2015 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 12.11.2015 г.

1. Доклад от Юлиана Колева – член на ВСС и председател на комисия, определена със Заповед № 95-00-302/28.09.2015 г. на Соня Найденова – представляващ ВСС, упълномощена с решение на ВСС по протокол № 44/30.07.2015 г. относно осъществяване на контрол по чл. 36а от ЗОП върху Протокол № 3 отразяващ работата на комисия за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живот и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители” и произнасяне по отношение на финансовия ресурс на възложителя.
2. Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 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 12.11.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

- „Дава съгласие”

1.1. Писма от Инспектората към ВСС, Административен съд гр. Ямбол, Районен съд гр. Нови Пазар и Районен съд гр. Оряхово, с искания за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в работна среща за конституиране на конкурсна комисия за заемане на длъжност за „съдия” в окръжните съдилища, участие в заседание на комисия „Международна дейност” и работна група за изработване на Правилника за администрацията в съдилищата.

1.3. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за покриване на разходи до края на годината.

1.4. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ и ЗСВ.
1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

1.9. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща на фокус-групата по административни дела за валидиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати от изследването на натовареността на съдиите.

1.10. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на комутатори.

1.11. Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. поради недостиг на средства за текуща издръжка.

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в състава на конкурсна комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на свободните длъжности за съдия в районните съдилища.

1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за издръжка, поради недостиг до края на годината.

1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за разделяне на общото с окръжен съд деловодство и оформяне на самостоятелно такова за районния съд, противопожарно преграждане на котелно помещение за оформяне на канцелария за районен съд и обзавеждане на деловодство.

1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за подмяна на износени меки подови настилки в работни помещения.

1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.

1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за авариен ремонт на електрозахранването на сградата.

1.21. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.

1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.

1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитни комисии в конкурсите за първоначално назначаване на съдии.

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. Разни.

4.1. Предложение от административния ръководител на Военно – апелативен съд за предоставяне на лек автомобил „...” с рег. № ... за нуждите на Районен съд гр. Карлово.




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





