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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  27
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 6 юли 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: Ирина Иванова – началник отдел „БФ” и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител.


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

1. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г., на основание Постановление на Министерския съвет № 159 от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи 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:
1. ИЗВЪРШВА промени по бюджета на съдебната власт за 2016 г. в изпълнение на Постановление на Министерския съвет  № 159 от 30.06.2016 г., както следва:
І. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ  ОБЩО С: ....
в т.ч. по показател и подпоказател, както следва:
Персонал ....
Текущи разходи ....
Капиталови разходи ....
В т.ч.:
по органи на съдебната власт
Висш съдебен съвет ....
ІІ. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С                    .....
в т.ч. по показател и подпоказател, както следва:
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето)       ..... 
       

ІІІ. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2016 г. С ....
ІV. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2016 г. С ....
Мотиви
Съгласно ДР§1, т.22 от Закона за публичните финанси „Нови задължения за разходи” са парични задължения за разходи, които възникват през текущата година, с изключение на задълженията за разходи за персонал, за данъци и други публични държавни и общински вземания.
Съгласно ДР§1, т.27 от Закона за публичните финанси „Поети ангажименти за разходи” са клаузи на договори, разпоредби на нормативни и административни актове, съдебни и арбитражни решения, които обвързват бюджетните организации с бъдещи плащания за разходи и/или нови задължения за разходи, с изключение на разходите за персонал, както и разходите за данъци и други държавни и публични вземания. 
При изчисляването на максималния размер на ангажиментите и максималния размер на новите задължения са включени средства за издръжка (по §10-00 – ....) и капиталови разходи (§51-00 – ....), като са изключени разходите за персонал (§01-00, §05-00 – общо ....) и за данъци (§19-00 – .....).
2. На основание чл.109, ал.5 от Закона за публичните финанси да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. на основание ПМС № 159 от 30.06.2016 г., общо с .... и по съответните параграфи, както следва:
  §01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни взаимоотношения” – ....
 §05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” – ....
 §10-00 „Издръжка” – ....
 §19-00 „Платени данъци, мита и административни санкции” – ....
 §51-00 „Основен ремонт на ДМА” – .....
 

2. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен касационен съд, с искане за извършване на корекция на бюджета за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА искането на Върховен касационен съд за отпускане на средства за увеличаване на капацитета на телефонната централа на Съдебната палата, гр. София, бул. „Витоша” № 2, поради липса на необходимите приложения към него 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.


3. 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.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София 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 Върховен касационен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
 

5. ОТНОСНО: Корекция на възнагражденията на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши съдии в окръжните съдилища, взето с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Пр. № 26/23.06.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на възнагражденията на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши съдии в окръжните съдилища, взето с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Пр. № 26/23.06.2016 г. поради допусната техническа грешка по отношение на броя проверени и оценени писмени работи.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложената справка.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложената справка.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна 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 на 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 конкурсна 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 ...... 


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 12 бр. компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 24/29.06.2016 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., с цел закупуване на 12 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за основен ремонт на санитарни помещения и подмяна на дограма.
Извлечение от протокол № 4/29.06.2016 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Комисия „Бюджет и финанси” ще се произнесе по предложението на Комисия „Управление на собствеността” за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив с .... по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА”, след предоставяне на информацията по т. 2.
2. ИЗИСКВА информация от Комисия „Управление на собствеността” за размера на сумите по сключени договори, свързани със стопанисването и управлението на недвижимите имоти на съдебната власт, които предстои да бъдат платени до края на 2016 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в конкурсни комисии за младши съдии и младши прокурори.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Хасково за 2016 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в конкурсни комисии за младши съдии и младши прокурори.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Хасково с ..... 


10. ОТНОСНО: Искане от председателите на Административен съд и Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за преустройство на помещение в гараж за служебни автомобили.
Извлечение от протокол № 4/29.06.2016 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА искането и УКАЗВА на председателите на Административен съд и Районен съд гр. Перник същото да бъде съгласувано с председателя на Окръжен съд гр. Перник.
Мотиви: Съгласно Националните счетоводни стандарти и указания на Министерство на финансите подобен вид разход следва да се отчита като част от стойността на сградата, която е възложена за стопанисване на Окръжен съд гр. Перник.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютри за новоназначени служители.
Извлечение от протокол № 23/22.06.2016 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Военен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 2 бр. компютри.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за обезопасяване на прозорци на архивни помещения.
Извлечение от протокол № 4/29.06.2016 г. от заседание на КУС.

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. Варна за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на ролетни щори за обезопасяване на прозорци на архивни помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на циркулационна помпа за отоплителната инсталация.
Извлечение от протокол № 4/29.06.2016 г. от заседание на КУС.

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. Генерал Тошево за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на циркулационна помпа за отоплителната инсталация.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. батерия за UPS устройство, 7 бр. батерии за UPS в служба „Бюро съдимост” и 1 бр. модул за повикване на свидетели в съдебна зала.
Извлечение от протокол № 23/22.06.2016 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Девин по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които .... за закупуване на 1 брой батерия за UPS устройство и 7 броя батерии за UPS в служба „Бюро съдимост” и ..... за закупуване на 1 брой модул за повикване на свидетели в съдебна зала.
  Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. климатици.

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. Девня за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 2 бр. климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 1 бр. принтер нисък клас.
Извлечение от протокол № 24/29.06.2016 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 1 брой принтер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Добрич по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за авариен ремонт на телефонна централа.
Извлечение от протокол № 4/29.06.2016 г. от заседание на КУС.

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. Никопол за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за авариен ремонт на телефонна централа.
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. Никопол за осигуряване на средства за демонтаж на конвектор, доставка на материали, профилактика на климатик и транспорт.

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. Никопол за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за демонтаж на конвектор, доставка на материали, профилактика на климатик и транспорт.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за закупуване на компютърна конфигурация обслужваща системата за контрол на достъп.
Извлечение от протокол № 24/29.06.2016 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Никопол за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., с цел закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация обслужваща системата за контрол на достъп.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Никопол за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със ....., с цел закупуване на 1 бр. UPS за компютър обслужващ контрола на достъпа до съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Извлечение от протокол № 23/22.06.2016 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .... за закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел закупуване на 5 бр. принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за неотложна подмяна на отоплителната инсталация.
Извлечение от протокол № 4/29.06.2016 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Комисия „Бюджет и финанси” ще се произнесе по предложението на Комисия „Управление на собствеността” за корекция по бюджета на Районен съд гр. Сандански със ..... по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА”, след предоставяне на информацията по т. 2.
2. ИЗИСКВА информация от Комисия „Управление на собствеността” за размера на сумите по сключени договори, свързани със стопанисването и управлението на недвижимите имоти на съдебната власт, които предстои да бъдат платени до края на 2016 г.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.
Извлечение от протокол № 24/29.06.2016 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Свиленград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за заплащане на допълнително възнаграждение на основание чл. 259 от КТ, във връзка с чл. 229 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Брезник разходите за заплащане на допълнително възнаграждение на основание чл. 259 от КТ, във връзка с чл. 229 от ЗСВ, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на очила на магистрати и служители работещи с дисплеи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Лом да поднови искането си за корекция на бюджета за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... за закупуване на очила на магистрати и служители работещи с дисплеи, след анализ на изпълнението на бюджета за деветмесечието.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на съда за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе да поднови искането след анализ на изпълнението на бюджета за деветмесечието.

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

26. 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” със ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., 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 ОАУ-1607 в Окръжен съд гр. Плевен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Плевен.
2. Одобрява изпълнението на плана за действие, съгласно предоставената писмена информация.

Разни.

30. ОТНОСНО: Становище от Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна” във връзка с писмо от председателя на Районен съд гр. Ивайловград относно върнати от НАП изпълнителни листове, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 23/08.06.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Началник отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС да изготви проект на писмо до органите на съдебната власт, за следващо заседание на комисията.


31. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Държавна агенция „Архиви” относно заплащане на предоставяните от ДАА копия на архивни документи, препратено от Комисия по правни въпроси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Правна” да изготви становище относно случаите, в които се заплащат предоставяните от ДАА копия на архивни документи .
Преписката да се окомплектова с предходни материали по казуса, налични в дирекция „Правна”.


32. ОТНОСНО: Решение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийската колегия на ВСС по протокол № 22/29.06.2016 г. относно възможността за прилагане на чл. 194 от ЗСВ за Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийската колегия на ВСС по протокол № 22/29.06.2016 г. относно възможността за прилагане на чл. 194 от ЗСВ за Софийски районен съд и Софийски градски съд.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
                          
35. ОТНОСНО: Решение на Пленума на Висш съдебен съвет по т. 27 от протокол № 24/09.06.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ИЗМЕНЯ решение на Пленума на ВСС по т. 27 от протокол № 24/09.06.2016 г. в частта относно сключването, изменението, прекратяването или развалянето на договорите за наем, както следва:
 „- да сключват, изменят, прекратяват или развалят договори за наем със спечелилите търговете участници, като страна по договора бъде Висш съдебен съвет, с административен адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, БУЛСТАТ 121513231”.
2. ОТМЕНЯ решение на Пленума на ВСС по т. 27 от протокол № 24/09.06.2016 г. в частта: „- 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”
3. Фактурите за наем на отдадени под наем недвижими имоти или части от недвижими имоти, предоставени за управление на Пленума на ВСС, стопанисването на които е възложено от Министерство на правосъдието, на административни ръководители на органите на съдебната власт да се издават от Висшия съдебен съвет.
Сумите за наем на отдадените под наем недвижими имоти или части от недвижими имоти следва да постъпват по сметка  Висш съдебен съвет.
4. Получените наеми за недвижими имоти или части от недвижими имоти по набирателните сметки на органите на съдебната власт, следва да бъдат преведени по сметка на Висшия съдебен съвет.
5. УКАЗВА на  административните ръководители на органите на съдебната власт да информират наемателите за данните на получателя на наемите, а именно:
Получател:
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
BIC: BNBGBGSD
IBAN: BG69 BNBG 9661 3100 1738 01

6. ВЪЗЛАГА на Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на ВСС да изготви запитване до МФ/НАП относно събирането и отчитането на приходи от отдадени под наем недвижими имоти или части от недвижими имоти възложени за управление на Пленума на ВСС.


36. ОТНОСНО: Счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС.
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 Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за завеждане на дълготрайните активи по баланса на ВСС по сметки: 2010 „Прилежащи към сгради и съоръжения земи“,  2032 „Жилищни сгради, общежития и апартаменти“, 2038 „Почивни станции, хотели, учебни центрове, оздравителни комплекси“, 2039 „Други сгради“, 4693 „Вземания от общини за временни депозити и гаранции“, 4887 „Вземания от други дебитори – местни лица (приходно-разходни позиции)“, 4313 „Разчети за лихви по задължения за възстановяване на данъци, вноски, такси и административни глоби и санкции“, 4544 „Задължения за общински данъци, такси и административни санкции“, 4897 „Задължения към други кредитори – местни лица (приходно – разходни позиции)“, 4917 „Провизии за непублични вземания срещу местни лица (приходно – разходни позиции)“, 9214 „Получени гаранции и поръчителства“, 9913 „Просрочени вземания от клиенти“, 2201 „Земи, гори и трайни насаждения“, 2202 „Инфраструктурни обекти“. Стойностите и счетоводните операции да се отразят в оборотната ведомост на ВСС към 30.06.2016 г. съгласно писмо на Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-161/ 28.06.2016 г. относно счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС. От сметка 2049 „Други машини, съоръжения и оборудване” в баланса на ВСС да бъдат заведени активите  в размер на ..... на АС Кърджали, на ВАС в размер на .....,  на ОС Ловеч в размер на ..... и на ВКС в размер на ......
Завеждането на  останалите активи по сметка 2049 „Други машини, съоръжения и оборудване”, 2091 „Капитализирани разходи по наети/ предоставени за ползване ДМА“ и 9909 „Активи в употреба, изписани като разход” се отлага след доуточняване между съответните органи на съдебната власт, Министерство на правосъдието и дирекция „Управление на собствеността“.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за завеждане на салдата по сметка 9200 „Поети ангажименти за разходи – наличности“ по баланса на ВСС в размер на ..... Завеждането на останалите ангажименти в размер на ..... по договорите, по които има платени аванси се отлага до предоставяне на салдата по сметка 4020 „Доставчици по аванси“. Завеждането на ангажиментите по договор ЗК „Уника“ – ..... и УАСГ  - ..... се отлага до предоставянето на исканата от  МП  информация.
3. ОДОБРЯВА проект на писмо до Министерство на правосъдието, относно счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС  и искане на допълнителна информация.
4. За решенията по т. 1, 2 и 3 да бъде уведомено Министерство на правосъдието.


37. ОТНОСНО: Предложение от Каролина Неделчева - член на Съдийската колегия на ВСС и ръководител на работната група за унифициране на оформлението на официалната кореспонденция на ОСВ относно сключване на граждански договор за изготвяне на лингвистично експертно становище  по проект на „Правила за идентичност на документите в съдилищата на Република България”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА главният секретар на Висшия съдебен съвет да сключи граждански договор за изготвяне на лингвистично експертно становище по проект на „Правила за идентичност на документите в съдилищата на Република България” на стойност до ......
 

38. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 07.07.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 07.07.2016 г.

1. Промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г., на основание Постановление на Министерския съвет № 159 от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. Счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС.
3. Решение на Пленума на Висш съдебен съвет по т. 27 от протокол № 24/09.06.2016 г.


39. 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 07.07.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”
1.1. 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.
1.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.3. Корекция на възнагражденията на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши съдии в окръжните съдилища, взето с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Пр. № 26/23.06.2016 г.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна 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 12 бр. компютърни конфигурации.
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в конкурсни комисии за младши съдии и младши прокурори.
1.7. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютри за новоназначени служители.
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за обезопасяване на прозорци на архивни помещения.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на циркулационна помпа за отоплителната инсталация.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. батерия за UPS устройство, 7 бр. батерии за UPS в служба „Бюро съдимост” и 1 бр. модул за повикване на свидетели в съдебна зала.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. климатици.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 1 бр. принтер нисък клас.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за авариен ремонт на телефонна централа.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за демонтаж на конвектор, доставка на материали, профилактика на климатик и транспорт.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за закупуване на компютърна конфигурация обслужваща системата за контрол на достъп.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
2.1. 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 ОАУ-1607 в Окръжен съд гр. Плевен.
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