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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  23
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 8 юни 2016 г.




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

ОТСЪСТВАЩИ: 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.
	При обсъжданията по т. 41 от дневния ред присъства г-н Михаил Кожарев – председател на комисия „Управление на собствеността”.


Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

1. ОТНОСНО:  Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за доплащане на адвокатско възнаграждение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Военно-апелативен съд по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел осигуряване на средства за доплащане на адвокатско възнаграждение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


2. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състава на изпитна комисия по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии в края на обучението им в НИП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Пазарджик за 2016 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състава на изпитна комисия по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии в края на обучението им в НИП.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Пазарджик с .....


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на подопочистваща машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на подопочистваща машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за подмяна на амортизирани мебели и боядисване на същите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Смолян за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за подмяна на амортизирани мебели на 11 бр. кабинети (....) и боядисване на същите (....).
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника за две зали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Търговище по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на звукозаписна техника за две зали.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
Мотиви: В офертата с най-ниска цена е предвидена отстъпка в размер на 5%. 


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд гр. Бургас за 2016 г. със ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща във ВСС на фокус-групата по административни дела за валидиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати от изследването на натовареността, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Бургас със ....


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за доставка и монтаж на охранителна ролетна щора за входна врата на Съдебната палата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Варна за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на охранителна ролетна щора за входна врата на Съдебната палата.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Мотиви: Отпускат се средства съгласно подадената най-ниска оферта. 


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща във ВСС на фокус-групата за административни дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд гр. Велико Търново за 2016 г. със ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща във ВСС на фокус-групата за административни дела, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Велико Търново със .....


10. 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 във ВСС на фокус-групата за административни дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд гр. Монтана за 2016 г. със ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща във ВСС на фокус-групата за административни дела, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Монтана със .....
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за провеждане на семинар със съдиите от ВАС, административните съдилища и магистрати от Република Румъния, с приложена план-сметка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел осигуряване на средства за представителни цели във връзка с организиране на семинар със съдии от ВАС, административните съдилища и магистрати от Република Румъния.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за възстановяване на щети след авария на инсталацията за отвеждане на дъждовни води на сградата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Стара Загора за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за възстановяване на щети след аварийно наводняване.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на подопочистваща машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на подопочистваща машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.



14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Смолян за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5335.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника за три зали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Търговище по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на звукозаписна техника за три зали.
Средствата в размер на .... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
Мотиви: В офертата с най-ниска цена е предвидена отстъпка в размер на 5%. 


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за довършване на ремонта на сградата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Царево за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за довършване на ремонта на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Асеновград за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5335.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за ремонт на част от помещенията на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Генерал Тошево за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за ремонт на част от помещенията на съда.
2. ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Управление на собствеността” искането от председателя на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за ремонт на част от помещенията на съда.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на средства за защита /маски/, във връзка с дадени задължителни предписания от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. 


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен разходите за защита /маски/, във връзка с дадени задължителни предписания от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в размер на ...., да бъдат изплатени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г.
При разработването на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.
 

21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново разходите за изплащане на възнаграждения по извънтрудови правоотношения в размер на ...., да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Велико Търново между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г .

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Военно-апелативен съд с цел осигуряване на средства за изплащане на адвокатско възнаграждение, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” на Военно-апелативен съд с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Военно-апелативен съд с ....


23. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с ....., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ....., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ....., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

29. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Кърджали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации и изводи в Окръжен съд гр. Кърджали.

Разни.

30. ОТНОСНО: Оферта за извършване на външна оценка на качеството на одитната дейност на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Взема решение получена оферта с вх.№ 45-05-029/01.06.2016 г. да бъде отворена в хода на заседанието на комисията.
2. Поради постъпила само една оферта удължава срока за събиране на оферти за извършване на външна оценка на качеството на одитната дейност на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС до 30 юни 2016 г.
3. Да се публикува на Профила на купувача съобщение относно решението по т. 2.


31. ОТНОСНО: Счетоводна политика на съдебната система за текуща счетоводна отчетност и съставяне на годишни финансови отчети и Единен сметкоплан на съдебната система.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТМЕНЯ Счетоводната политика на съдебната система за текуща счетоводна отчетност и съставяне на годишни финансови отчети и Единен сметкоплан на съдебната система приета с протокол № 37/25.06.2015 г. на Висшия съдебен съвет.
2. ПРИЕМА нова Счетоводната политика на съдебната система за текуща счетоводна отчетност и съставяне на годишни финансови отчети и нов Единен сметкоплан на съдебната система в сила от 01.01.2016 г.
3. ВЪЗЛАГА на началник отдел „Счетоводство и методология” той и главен счетоводител на ВСС да организира практическото приложение на Счетоводната политика и Единен сметкоплан в органите на съдебната власт.


32. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски градски съд за даване на съгласие за продажба чрез търг на служебен автомобил „..., при спазване изискванията на Наредба № 7 от 14.11.1997 г.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА председателя на Софийски градски съд да предприеме действия за продажба чрез търг на служебен автомобил „..., при спазване изискванията на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.


33. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой на УПБ с. Лозенец.
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. 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 преминаване на обслужване с режим на транзитна сметка, както и да бъде определен код за плащания в СЕБРА на действащата банкова сметка в УниКредит Булбанк АД, кл. Царево с титуляр УПБ с. Лозенец при Върховен касационен съд, считано от 01.07.2016 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ УПБ с. Лозенец при Върховен касационен съд да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 1 /едно/ ПОС терминално устройство за обслужване на транзитната сметка, считано от 01.07.2016 г.
3. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на УПБ с. Лозенец при Върховен касационен съд, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


34. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен съд гр. Варна относно получена покана от Върховен областен съд гр. Нюрнберг, Федерална Република Германия за обмяна на опит по двустранно споразумение за сътрудничество, както и участие по случай 100-годишнината на Съдебна палата – Нюрнберг., в периода 24-30 юли 2016 г.
Извлечение от протокол № 21/30.05.2016 г. от заседание на Комисия по правни въпроси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., представляващи разходите за 2 бр. самолетни билети /икономична класа/ по маршрут - гр. Варна – гр. Нюрнберг и обратно, командировъчни разходи за дневни пари, за периода 24 – 30 юли 2016 г. и задължителна медицинска застраховка.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. УКАЗВА на Прокуратурата на Република България, Върховният административен съд и Върховният касационен съд, че могат да извършват командироване на техни представители за участие на  собствено основание в международни инициативи и дейности в рамките на утвърдените им бюджети и създадена вътрешна организация.


35. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 21/30.05.2016 г. във връзка с писмо от председателя на Военен съд гр. Сливен относно размера на допълнителното трудово възнаграждение на магистрат изпълнявал част от функциите на административен ръководител при заместване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 21/30.05.2016 г., т. 9.


36. ОТНОСНО: Заповед № ФК-10-671/31.05.2016 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция относно спиране действието на заповед № ФК-10-359/14.03.2016 г. и изменена със заповед № ФК-10-589/10.05.2016 г., считано от 02.06.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Заповед № ФК-10-671/31.05.2016 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция. 


37. ОТНОСНО: Запитване от .... относно полагащото му се обезщетение и право за получаване на сума за дрехи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентност на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък.


40. ОТНОСНО: Проект на писмо до наемодатели на недвижими имоти предоставени за ползване от органи на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до наемодатели на недвижими имоти предоставени за ползване от органи на съдебната власт.


41. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на § 82, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ /ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г./ и писмо на Министерство на правосъдието с изх. № 92-32-38/27.05.2016 г., съвместно с Комисия „Управление на собствеността”.
На съвместно заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността” на Висшия съдебен съвет се прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА административните ръководители на органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на недвижимите имоти от Министерство на правосъдието, предоставени за управление на Пленумът на Висшия съдебен съвет /чл. 387 от ЗСВ/ за нуждите на органите на съдебната власт:
- да организират и провеждат процедури за отдаване под наем на недвижими имоти или части от недвижими имоти – държавна собственост, при условията и реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;
- да сключват, изменят, прекратяват или развалят договори за наем със спечелилите търговете участници, като страна по договорите следва да бъде съответния орган на съдебната власт в качеството му на самостоятелно юридическо лице;
- в петдневен срок от подписването на договора да предоставят във Висш съдебен съвет копие от цялата документация по тръжната процедура и екземпляр от сключения договор за наем, от измененията към него, от документите удостоверяващи прекратяване или разваляне на договора и приемо-предавателен протокол;
- да издават фактури за наем на съответните наематели срещу копие на платежен документ за преведен наем и лихвите върху тях да се заплащат по транзитната сметка на съответния орган на съдебната власт;
- да представляват ВСС пред общинските администрации, общинските служби по земеделие, службите по геодезия, картография и кадастър във връзка с издаването на документи, необходими за съставянето или актуализирането на актове за държавна собственост;
- да представляват ВСС пред областните администрации във връзка със съставянето на актове за държавна собственост на имотите, за които липсват такива или следва да бъдат актуализирани;
- да представляват ВСС пред общинските администрации във връзка с изготвянето и подаването на данъчни декларации по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси;
- да представляват ВСС пред общинските администрации във връзка с изготвянето и подаването на декларации за определяне на таксата за битови отпадъци.
2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА считано от 01.06.2016 г. разходите за наеми произтичащи от сключени от Министерство на правосъдието договори за наем с ...., „...., ...”, „...” ., „..., ...”, „... и „... да бъдат извършвани със средства от бюджета на Висш съдебен съвет.
                   

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
                           

42. ОТНОСНО: Проект на Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратура на Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА Проект на Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратура на Република България.
2.  Решението на комисията да се изпрати на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет.


43. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Ивайловград относно върнати от НАП изпълнителни листове.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от председателя на Районен съд гр. Ивайловград на Дирекция „Правна”, за становище.


44. ОТНОСНО: Доклад от Димитър Тончев – Главен секретар на ВСС относно одобряване на разход за възнаграждение на служителите на ГД „Охрана”, които ще бъдат ангажирани с осигуряването на охраната по време на писмения изпит по обявения с решение на ВСС пр. № 03/21.01.2016 г., т. 5.1, изменен и допълнен с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 02/27.04.2016 г., т. 3 конкурс за „съдия” в Апелативен съд гр. София – гражданска колегия, насрочен за 18.06.2016 г. в сградата на Националния институт на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ....  за изплащане на възнагражденията на служителите на ГД „Охрана” след провеждане на мероприятието и издаване на фактура за крайната сума. 
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2016 г.


45. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за предоставяне на медиен мониторинг за нуждите на цялата съдебна власт и извършване на външен мониторинг и оценка за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г., приета с решение на ВСС по протокол № 10/05.03.2015 г.
Извлечение от протокол № 20/01.06.2016 г. от заседание на КПК.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „А Дейта Про” ООД договор за централизирано предоставяне на ежедневен медиен мониторинг за нуждите на всички органи на съдебната власт, както и за изготвяне на външен мониторинг и оценка за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 за срок до 31.12.2017 г.


46. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от бюджета на Министерство на правосъдието по бюджета на съдебната власт за 2016 г., с приложена финансова обосновка.


48. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото заседание на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет след 09.06.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”

1.1. Писмо от председателя на Апелативен съд гр. Варна относно получена покана от Върховен областен съд гр. Нюрнберг, Федерална Република Германия за обмяна на опит по двустранно споразумение за сътрудничество, както и участие по случай 100-годишнината на Съдебна палата – Нюрнберг., в периода 24-30 юли 2016 г.
1.2. Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за доплащане на адвокатско възнаграждение.
1.3. Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състава на изпитна комисия по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии в края на обучението им в НИП.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на подопочистваща машина.
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за подмяна на амортизирани мебели и боядисване на същите.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника за две зали.
1.8. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща във ВСС на фокус-групата по административни дела за валидиране на осреднените стойности на обработените данни и получените резултати от изследването на натовареността.
1.9. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за доставка и монтаж на охранителна ролетна щора за входна врата на Съдебната палата.
1.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща във ВСС на фокус-групата за административни дела.
1.11. 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 във ВСС на фокус-групата за административни дела.
1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за провеждане на семинар със съдиите от ВАС, административните съдилища и магистрати от Република Румъния.
1.13. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за възстановяване на щети след авария на инсталацията за отвеждане на дъждовни води на сградата.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на подопочистваща машина.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника за три зали.
1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за довършване на ремонта на сградата.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.

2.1. Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2016 г.
2.2. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

4. Одитни доклади.

4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Кърджали.

5. Разни.

5.1. Счетоводна политика на съдебната система за текуща счетоводна отчетност и съставяне на годишни финансови отчети и Единен сметкоплан на съдебната система.

5.2. Необходимост от сключване на договор за предоставяне на медиен мониторинг за нуждите на цялата съдебна власт и извършване на външен мониторинг и оценка за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г., приета с решение на ВСС по протокол № 10/05.03.2015 г.





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








