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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  52
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 25 ноември 2015 г.




ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – председател
Каролина Неделчева
Камен Иванов


ОТСЪСТВА	Т: Елка Атанасова и Румен Георгиев


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 Военно-апелативен съд 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 Военно-апелативен съд по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на изпълнителен лист от 27.10.2015 г. издаден от Софийски районен съд, II-ро Гражданско отделение, 77 състав.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


2. ОТНОСНО: Искания от административните ръководители на Окръжен съд гр. Бургас, Районен съд гр. Дряново и Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на периферна техника.
Извлечения от протокол № 43/17.11.2015 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. Бургас за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., за закупуване на 2 броя информационни екрана.
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. Дряново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ...., за закупуване на 1 брой мултифункционално устройство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., за закупуване на 1 брой принтер.
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. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитна комисия по обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в окръжните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Бургас за 2015 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитна комисия по обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в окръжните съдилища.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Бургас с ....


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

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. Габрово за 2015 г. по § 42-00 „Текущи трансфери” с ...., за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитни комисии по обявени конкурси за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в гражданска и наказателна колегия в окръжните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Кюстендил за 2015 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитни комисии по обявени конкурси за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в гражданска и наказателна колегия в окръжните съдилища.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Кюстендил с ....


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен 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 Окръжен съд гр. Шумен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ..... с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 43/17.11.2015 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. Бургас по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 1 брой 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. Бургас 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”.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на отточен улей на покрив.

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. Велико Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за авариен ремонт на отточен улей на покрив.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


9. 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 извършване на корекции по бюджетите на органи на съдебната власт и ВСС за 2015 г. 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, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА  бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ......, съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ......


10. 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 извършване на корекции по бюджетите на органи на съдебната власт и ВСС за 2015 г. с цел осигуряване на финансови средства за покриване на текущи разходи, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Айтос с ...
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Търговище с ....
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Силистра с ....
4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пловдив с ....
5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Бяла Слатина с .....
6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Пазарджик с ...
7. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Разград с .....
8. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Русе с .....
9. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пазарджик с ...
10. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Кърджали с ...
11. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. София с ....
12. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Велико Търново с .....
13. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....


11. 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 :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ардино за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на климатик за заседателна зала, в която се намира сървъра на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на сървър и UPS.
Извлечение от протокол № 43/17.11.2015 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 Районен съд гр. Ботевград по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 1 брой 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 Районен съд гр. Ботевград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 1 брой сървър нисък клас.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за изплащане на СБКО и облекло за новоназначен съдебен служител.

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. Бяла Слатина за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на социално битово и културно обслужване (СБКО), поради недостиг до края на годината.
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. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина, разходът за изплащане на облекло за новоназначен съдебен служител по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, на стойност .... да бъде поет в рамките на утвърдения бюджет за 2015 г., поради наличие на неизразходвани средства по съответния параграф.


14. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Генерал Тошево с Възражение по Решение на КБФ по т. 13 от протокол № 49/04.11.2015 г., и повторно искане за осигуряване на средства за авариен ремонт на газова отоплителна инсталация.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Генерал Тошево за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на газова отоплителна инсталация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
Веднага след усвояване на целево отпуснатите средства в размер на ...... административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево да информира ВСС за точния размер на извършените разходи, с цел извършване на корекция по бюджета на съда с размера на неусвоената сума.


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

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 ..... за доставка и монтаж на климатик за СИС.
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. Елин Пелин за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”.

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. Елин Пелин за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 


17. ОТНОСНО: Писма от председателите на Районен съд гр. Кула, Районен съд гр. Димитровград, Районен съд гр. Ямбол и Районен съд гр. Тетевен 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 Районен съд гр. Кула 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. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Димитровград 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.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ.
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. Тетевен 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. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.

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. Сандански за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители, съгласно приложени справки.
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 Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на офис дообзавеждане на нова сграда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА вземането на решение по искането за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Видин за 2015 г. за закупуване на офис дообзавеждане на стойност .....
Мотиви: Основното обзавеждане и оборудване на сградата е закупено преди няколко години и чака на склад завършването на сградата. Акт 15 още не е подписан, а последващите процедури по издаване на разрешение за ползване ще удължат времето за настаняване в сградата поне до края на март 2016 г.
2. ПРЕПОРЪЧВА на председателя на Административен съд гр. Видин да поднови искането си през 2016 г.,  като го допълни с необходимите приложения, 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.

 
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на офис обзавеждане на нови работни места.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА искането за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Бургас за 2015 г. за закупуване на офис обзавеждане на стойност ....
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас да допълни искането си, като набави необходимите приложения, 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.


21. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Кюстендил до Изпълнителния директор на Агенция по вписванията гр. София и Главния директор на ГД „Охрана” гр. София, с предложение за подписване на анекс за авансово възстановяване на средства за отопление за м. декември, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с вх. № 11-11-565/16.11.2015 г. от председателя на Административен съд гр. Кюстендил до Изпълнителния директор на Агенция по вписванията гр. София и Главния директор на ГД „Охрана” гр. София, с предложение за подписване на анекс за авансово възстановяване на средства за отопление за м. декември, с копие до Висшия съдебен съвет.

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

22. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г., с цел осигуряване на средства за обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
2. ОТЛАГА искането за увеличение на § 10-00 „Издръжка” с ....., поради липса на източник на финансиране. В края на финансовата година при реализиране на икономии по бюджетите на органите на съдебната власт, задълженията по ЗОДОВ ще бъдат разплатени.
3. УТВЪРЖДАВА корекции на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.


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

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши корекция по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г., на основание ПМС № 322/20.11.2015 г., във връзка с изпълнението на дейности за изграждане на КАС, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .....
1.2. УВЕЛИЧАВА §§ 10-30 „Текущ ремонт” със .....
2. Да се уведоми Министерство на финансите за извършената корекция.


24. 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 § 53-00 „Придобиване на НДА” с ....., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ....., съгласно Приложение № 1.
8. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., съгласно Приложение № 1.

Разни.

30. ОТНОСНО: Възстановяване на разходи между органи на съдебната власт и други ползватели на съдебни сгради.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на съдебни сгради, да не изискват възстановяване на разходи, които се разпределят между отделните ползватели на сградите за фактури получени и платени в периода 10.12.2015 г. – 31.12.2015 г.
Възстановяването на разходи следва да се извършва само от ползватели на сградите, които не са органи на съдебната власт.
2. Органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на съдебни сгради и които са извършили доставка на гориво за отопление за сезон 2015 г. – 2016 г. съгласно сключен договор № 45-06-047/11.09.2015 г. (Борсов договор № 2032/09.09.2015 г.) между ВСС и ДМВ ЕООД, не следва да изискват възстановяване на разходи за гориво от другите органи на съдебната власт, които са ползватели на сградата.
Възстановяване на разходите за гориво за отопление следва да се извършва само от ползватели на сградите, които не са органи на съдебната власт.


31. ОТНОСНО: Проект на одитен доклад и проект на одитно становище от Сметна палата във връзка със заверка на годишния финансов отчет на съдебната власт за 2014 г.
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:
На основание чл. 54, ал. 11 от Закона за Сметна палата
ПРИЕМА БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЯ проект на одитно становище и проект на одитен доклад на Сметна палата относно резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на съдебната власт за 2014 г.
 

32. ОТНОСНО: Доклад от Румен Георгиев - член на ВСС и ръководител проект относно плащане по договор № 45-06-027/15.06.2015 г. между ВСС и „.....” АД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал” по проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № 13-33-2/27.12.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от – ..... с ДДС по договор № 45-06-027/15.06.2015 г. между Висшия съдебен съвет и „....” АД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единния портал” по проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № 13-33-2/27.12.2013 г.
Сумата по фактура № 0000000385/18.11.2015 г. за поддейност „Обучение” в размер на ...... да се плати със средства от бюджета на съдебната власт до окончателното верифициране от Управляващия орган на ОП „Административен капацитет”.


33. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Софийски районен съд за безвъзмездно предоставяне на стоково - материални запаси: метални шкафове /каси/ - 8 бр., парична каса /метална/ - 1 бр. и сглобяеми метални стелажи – 118 бр. за управление на Министерство на правосъдието.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да предостави безвъзмездно за управление на Министерство на правосъдието стоково – материални запаси по приложен опис, съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост.


34. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Велико Търново за смяна на обслужващата банка „Алианц Банк България” АД, считано от 01.01.2016 г.
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 административния ръководител да предприеме действия за преразглеждане на офертите на всички банки участвали в процедурата за избор на обслужваща банка на Апелативен съд гр. Велико Търново.
Мотиви:
Смяната на обслужващата банка от органите на съдебната власт 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.
При провеждане на избор за обслужваща банка от органите на съдебната власт, административните ръководители следва 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.


35. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Балчик за смяна на обслужващата банка „.....” АД, считано от 28.12.2015 г.
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. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Балчик да се обслужват от „....” АД, считано от 01.01.2016 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Балчик. 


36. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Карнобат за смяна на обслужващата банка „....” ЕАД, считано от 01.01.2016 г.
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. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Карнобат да се обслужват от „....” ЕАД, считано от 01.01.2016 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Карнобат. 


37. ОТНОСНО: Заповед на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители, считано от 1 октомври 2015 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Заповед на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители, считано от 1 октомври 2015 г. 


38. ОТНОСНО: Информация от Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за III-то тримесечие на 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията от Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за III-то тримесечие на 2015 г.


39. ОТНОСНО: Отчет от Георги Колев – председател на Върховен административен съд към 30.09.2015 г., в изпълнение на проект BG051PO002-3.3.07-0001-C0001, съгласно Договор с рег. № 13-33-1/30.09.2013 г. „Създаване на надеждна среда за обмен на данни и комуникация между административните съдилища в Република България и създаване на Единна деловодно-информационна система /ЕДИС/ за внедряване в административни съдилища в Република България”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Отчет от Георги Колев – председател на Върховен административен съд към 30.09.2015 г., в изпълнение на проект BG051PO002-3.3.07-0001-C0001, съгласно Договор с рег. № 13-33-1/30.09.2013 г. „Създаване на надеждна среда за обмен на данни и комуникация между административните съдилища в Република България и създаване на Единна деловодно-информационна система /ЕДИС/ за внедряване в административни съдилища в Република България”.


40. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието във връзка с провеждането на среща с представители на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка, която ще се проведе на 2 декември 2015 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ г-н Димитър Узунов – член на ВСС и председател на комисия „Бюджет и финанси” за участие в срещата на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка, която ще се проведе на 2 декември 2015 г.


41. ОТНОСНО: Въпросник във връзка с предприетите на национално ниво действия за прилагане на Препоръка CM/Rec(2010)12 относно съдиите: независимост, ефективност и отговорности, изпратен от комисия „Международна дейност”, и проект на отговор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на отговор от дирекция „Финанси и бюджет”. Същият да се предостави на дирекция „Международна дейност”.


42. ОТНОСНО: Определяне на участници в среща на проектния екип на ЕМСС по Проект „Стандарти VI – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление”, която ще се проведе в периода 10 -11 декември 2015 г. в гр. Рим, Италия.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в срещата на проектния екип на ЕМСС по Проект „Стандарти VI – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление”, която ще се проведе в периода 10 -11 декември 2015 г. в гр. Рим, Италия, следните лица:
1.1. Магдалена Лазарова / Елка Атанасова / Юлиана Колева – членове на ВСС, определени за участие в проектен екип на ЕМСС за 2015-2016 г. по Проект „Стандарти VI – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление”;
1.2. ........................... – преводач от български на английски и обратно.
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. 
  

43. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-2508/19.11.2015 г. от председателя на Районен съд гр. Бургас относно съгласуване сключването на 2 броя граждански договора с вещи лица за извършване на обезценка на активите на Районен съд гр. Бургас към 31.12.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат сключени 2 броя граждански договора с вещи лица за извършване на обезценка на активите на Районен съд гр. Бургас към 31.12.2015 г.


44. ОТНОСНО: Подписка на вещите лица от всички специалности относно неизплатени хонорари от бюджета за изработените, предадените от тях и приети експертизи от всички поделения в системата на МВР, както и за незаплащане на явяването и защита на експертизи по наказателните производства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

По бюджетите на органите на съдебната власт са осигурени суми за изплащане на възнаграждения на вещи лица.


45. ОТНОСНО: Покана за участие с проектни предложения в Процедура BG05SFOP001-3.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение покана за участие с проектни предложения в Процедура BG05SFOP001-3.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
50. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 26.11.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :


Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 26.11.2015 г.

1. Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

2. Писмо от председателя на Районен съд гр. Генерал Тошево с Възражение по Решение на КБФ по т. 13 от протокол № 49/04.11.2015 г., и повторно искане за осигуряване на средства за авариен ремонт на газова отоплителна инсталация.

3. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г.

4. Корекция по бюджета на Върховния касационен съд за 2015 г.

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

6. Възстановяване на разходи между органи на съдебната власт и други ползватели на съдебни сгради.

7. Проект на одитен доклад и проект на одитно становище от Сметна палата във връзка със заверка на годишния финансов отчет на съдебната власт за 2014 г.


51. 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 26.11.2015 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 Военно-апелативен съд за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

1.2. Искания от административните ръководители на Окръжен съд гр. Бургас, Районен съд гр. Дряново и Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на периферна техника.

1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитна комисия по обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в окръжните съдилища.

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитни комисии по обявени конкурси за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в гражданска и наказателна колегия в окръжните съдилища.

1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

1.7. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

1.8. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на отточен улей на покрив.

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

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за заседателна зала.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на сървър и UPS.

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за изплащане на СБКО и облекло за новоназначен съдебен служител.

1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за СИС.

1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”.

1.16. Писма от председателите на Районен съд гр. Кула, Районен съд гр. Димитровград, Районен съд гр. Ямбол и Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.

- „Отлага”

1.18. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на офис дообзавеждане на нова сграда.

3. Разни

3.1. Предложение от председателя на Софийски районен съд за безвъзмездно предоставяне на стоково - материални запаси: метални шкафове /каси/ - 8 бр., парична каса /метална/ - 1 бр. и сглобяеми метални стелажи – 118 бр. за управление на Министерство на правосъдието.



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






