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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  28
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 13 юли 2016 г.




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

ОТСЪСТВА: Димитър Узунов


От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник отдел „БФ”, 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 2016 г.

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

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. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за ремонт на част от покривната хидроизолация на сградата.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Апелативен специализиран наказателен съд на дирекция „Управление на собствеността” за изразяване на становище.


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 Окръжен съд гр. Варна 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 Районен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командировани младши съдии от Окръжен съд гр. Варна.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован младши съдия от Окръжен съд гр. Варна.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. София за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован младши съдия от Окръжен съд гр. Варна.
4. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ...... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии от Окръжен съд гр. Варна.
5. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия от Окръжен съд гр. Варна.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии и младши съдии в  Районен съд гр. Варна, Районен съд гр. Пловдив, Районен съд гр. София, Апелативен съд гр. Варна и Апелативен съд гр. София.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за обзавеждане и ремонт на съдийски кабинети.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Окръжен съд гр. Враца на дирекция „Управление на собствеността” за изразяване на становище относно необходимостта от осигуряване на средства за обзавеждане и ремонт на съдийски кабинети.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитни комисии за 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. Кърджали за 2016 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитни комисии за младши прокурори, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Кърджали с .....


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик.
Извлечение от протокол № 5/06.07.2016 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 Окръжен съд гр. Пазарджик за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за доставка и монтаж на климатик за кабинет на магистрат.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в състава на изпитните комисии за младши съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Русе за 2016 г. с ......, с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в състава на изпитните комисии за младши съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Русе с ....


9. ОТНОСНО: Писмо от Софийски градски съд, с искане 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 апелативен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
3. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ......
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ...... 


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

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 Военно-апелативен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски военен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ...... 


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за доставка и монтаж на котел за нафта.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Бяла на дирекция „Управление на собствеността” за изразяване на становище относно необходимостта от осигуряване на средства за доставка и монтаж на котел за нафта.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за обзавеждане на кабинет на новоназначен магистрат.

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. Велико Търново за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обзавеждане на кабинет на новоназначен магистрат от 01.07.2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт.

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

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. Гълъбово по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици.

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. Перник по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 2 броя климатици.
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. Велико Търново за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на съда за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с ....., поради наличие на средства до месец ноември включително.
Корекция по параграфа ще бъде извършена служебно след анализ на изпълнението на бюджета на органите на съдебната власт за деветмесечието.
Разходите за изплащане на СБКО в размер на ..... и за закупуване на електронен подпис в размер на ....., да бъдат поети в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г., поради наличие на средства.
Обръща внимание на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново, че Висш съдебен съвет се е произнасял вече по подобно искане, съгласно свое решение по протокол № 14/17.03.2016 г., т. 41, а КБФ със свое решение по протокол № 24/15.06.2016 г., т. 9.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник разходите за изплащане на облекло на новоназначен служител, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2016 г.
Мотиви: Планираните средства за облекло по бюджета на Окръжен съд гр. Перник за 2016 г. са в размер на ....., който е по-висок от изплатените суми до момента.
 

17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на допълнителни средства за изплащане на облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина разходите за изплащане на облекло в размер на ....., да бъдат изплатени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г., като бъде извършена вътрешно-компенсирана промяна от § 10-00 „Издръжка” в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
При разработването на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.

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

18. 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” с ....., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ......, съгласно Приложение № 1.

Разни.

19. ОТНОСНО: Искане на становище от комисия „Управление на собствеността”, във връзка с изготвянето на проектобюджета за 2017 г. и бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г. на съдебната власт в частта за капиталови разходи – основен ремонт на ДМА и придобиване на сгради.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предоставя на комисия „Управление на собствеността” информация за размера и вида на капиталовите разходи по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” и § 52-02 „Придобиване на сгради” за изразяване на становище, относно размера им, във връзка с изготвянето на проектобюджета за 2017 г. и прогнози за 2018 и 2019 г. на съдебната власт.
Заложените средства в бюджетната прогноза за 2017-2019 г. през м. февруари по предложенията на органите на съдебната власт в частта на капиталовите разходи са както следва:

За 2017 г.
- по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2017 г. – ......
- по § 52-02 „Придобиване на сгради” за 2017 г. – ......

За 2018 г.
- по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. – ......
- по § 52-02 „Придобиване на сгради” за 2018 г. – .......

За 2019 г.
- по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2019 г. – ......
- по § 52-02 „Придобиване на сгради” за 2019 г. – ......


20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Кюстендил за смяна на обслужващата банка „........” АД, считано от 01.08.2016 г., изпратено от главния секретар на Прокуратурата на Република България.
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 - транзитна, наличности и сметка за чужди средства на Районна прокуратура гр. Кюстендил да се обслужват от ........, считано от 01.08.2016 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 Районна прокуратура гр. Кюстендил.


21. ОТНОСНО: Молба вх. № 94-00-602/06.07.2016 г. от .......... за възстановяване на внесени суми по нохд № ..... по описа на СГС, НО, 30 състав.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА молбата от ......... на председателя на Софийски градски съд, по компетентност. 
Да се уведоми .................... за решението на КБФ. 


22. ОТНОСНО: Заключение по Доклад № ДП1СФ-11/14.06.2016 г., съставен при извършената финансова инспекция на Висш съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение заключение по Доклад № ДП1СФ-11/14.06.2016 г., съставен при извършената финансова инспекция на Висш съдебен съвет.


23. ОТНОСНО: Окончателен одитен доклад № 0400107016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г., одитно становище и заверен Годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема извършеният финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г. на Висшия съдебен съвет.
2. Докладът да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.


24. ОТНОСНО: Доклад № ДПЗРС – 8/06.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Русе.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение доклад № ДПЗРС – 8/06.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Русе.
 

25. ОТНОСНО: Доклад № ДПЗШН – 5/06.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Шумен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение доклад № ДПЗШН – 5/06.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Шумен.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
                           
27. ОТНОСНО: Проект на писмо относно запитване на административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за върнати изпълнителни листове за съдебни взимания с изтекъл 10-годишен давностен срок.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград на Комисия по правни въпроси, за становище по т. 2 от запитването, поради факта, че питането не касае само счетоводното отписване на вземането.
Приложение: Проект на отговор, изготвен от главния счетоводител на ВСС.


28. ОТНОСНО: Проект на Инструкция за осъществяване на взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция за приходите (НАП), Висшия съдебен съвет (ВСС) и органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 28, за запознаване на комисията с проекта на Инструкция за осъществяване на взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция за приходите (НАП), Висшия съдебен съвет (ВСС) и органите на съдебната власт.


30. ОТНОСНО: Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” във връзка с молба от Александър Ангелов – съдия в Софийски районен съд, за участие в мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo) за период от една година, считано от 14.07.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован Александър Ангелов – съдия в Софийски районен съд, за участие в мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo) за период от една година, считано от 14.07.2016 г., като същевременно запазва правото за този период да получава полагащото му се трудово възнаграждение за заеманата от него длъжност „съдия”.
2. Пътните разходи до и от мястото на разполагане, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. Пътуването ще се извърши с личен автомобил (Алфа ромео 156, рег. № КН 1697ВК).
3. ВЪЗЛАГА на Красимира Василева - началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” и Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” да изготвят общо становище относно правното основание за плащане на трудово възнаграждение по време на командироване на магистрат в друга страна за изпълнение на различни функции.


31. 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 :

1. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Управление на собствеността“ да предостави допълнителна информация  по кои обекти  предстои да бъдат извършвани разходи, кои и какви  договори са действащи за тези обекти и как е формирано салдото по сметка 2071 „Незавършено строителство,производство и основен ремонт“, съгласно извлечение  на сметката към писмо на МП с вх. № 04-00-176/07.07.2016г.
2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Управление на собствеността“ да даде становище кои разходи по сметка 2071 „Незавършено строителство,производство и основен ремонт“ трябва да бъдат приети и заведени по баланса на ВСС, съгласно извлечение  на сметката към писмо на МП с вх. № 04-00-176/07.07.2016г.
3. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Управление на собствеността“ да предостави списък на всички договори  и копия от тях на отдадените под наем недвижими имоти   или за части от недвижими имоти, управлението на които е възложено на Пленума  на ВСС, с изключение на договорите за наем на жилищни имоти. Информацията да се предостави на хартиен и електронен носител.
4. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Началник отдел „Счетоводство и методология“ да изготви писмо до Министерството но правосъдието с искане на допълнителна информация, необходима за  вземане на счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за завеждане на активи по баланса на ВСС по сметки: 
	2031 „Административни сгради“ – на стойност .....
	4020 „Доставчици по аванси от страната” – стойност ..... съгласно приложена справка
	4110 „ Вземания от клиенти от страната“ - на стойност ...
9909 „Активи в употреба, изписани като разход”- на стойност ......

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за коригиране на стойността на вземанията по сметка 4887 „Вземания от други дебитори – местни лица (приходно-разходни позиции)“ – от ....... на ...... 
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. № 04-00-176/07.07.2016 г. относно счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС. За решенията  да бъде уведомено Министерство на правосъдието.


32. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия по протокол № 12/12.07.2016 г. относно проект на Правила за идентичност на документите и унифициране на логото на съдилищата в Република България, създаден от Работна група по унифициране на оформлението на официалната кореспонденция и графичните символи на органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ...... за награда в конкурса за изготвяне на лого за съдилищата в Република България – съобразно техническото описание в доклада на работната група.


34. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 14.07.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 14.07.2016 г.

1. Заключение по Доклад № ДП1СФ-11/14.06.2016 г., съставен при извършената финансова инспекция на Висш съдебен съвет.
2. Окончателен одитен доклад № 0400107016 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г., одитно становище и заверен Годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2015 г.
3. Доклад № ДПЗРС – 8/06.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Русе.
4. Доклад № ДПЗШН – 5/06.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Шумен.
5. Счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС.


35. 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 14.07.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”
1.1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
1.2. 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.
1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитни комисии за младши прокурори.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик.
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в състава на изпитните комисии за младши съдии.
1.7. Писмо от Софийски градски съд, с искане за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.8. Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за обзавеждане на кабинет на новоназначен магистрат.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици.



- „Не дава съгласие”

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на съда за 2016 г.

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.





ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           								РУМЕН БОЕВ





