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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  29
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 20 юли 2016 г.




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


ОТСЪСТВАТ: Димитър Узунов и Елка Атанасова


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.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2016 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2016 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

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

2. ОТНОСНО: Корекция по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2016 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2016 г., в рамките на общия бюджет на ВКС за 2016 г., съгласно приложението.
 
3. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието, с искане за корекция на бюджета за 2016 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения, държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на кандидатите за младши магистрати съгласно чл. 258 от ЗСВ и средства за текущи ремонти и обзавеждане.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Националния институт на правосъдието за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на кандидатите за младши магистрати.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт.
Препоръчва на директора на Националния институт на правосъдието да отправи искане за вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на НИП между § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, във връзка с изплащането на суми по чл. 40, ал. 5 от КСО.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Националния институт на правосъдието и Апелативен съд гр. София за 2016 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на осигурителни вноски, както следва:
НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”  на Апелативен съд гр. София за 2016 г. с ......
УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”  на Националния институт на правосъдието за 2016 г. с ....
3. Препраща искането на Националния институт на правосъдието на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” за изразяване на становище относно необходимостта и наложността от извършване на освежителен ремонт на зали и помещения на стойност от ......
4. Комисия „Бюджет и финанси” ще се произнесе по искането на Националния институт на правосъдието за осигуряване на средства за текущ ремонт и обзавеждане, в размер на ....., на две ведомствени жилища от фонда, който се управлява от ВСС, след предоставянето им за нуждите на НИП.


4. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативен съд гр. София – Гражданска колегия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативен съд гр. София – Гражданска колегия да се изплатят съгласно приложената поименна справка, от Апелативните съдилища.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
4. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с .....
5. Възнаграждението на хабилитиран член на конкурсната комисия в размер на ....., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г., съгласно приложената справка.
 

5. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на изпитите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в НИП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на изпитите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в НИП да се изплатят съгласно приложената поименна справка от дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати в съдебната система”, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Добрич за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
8. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
10. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Кърджали за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
11. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с .....


6. 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, както и писмо от Национален институт на правосъдието с вх. № 33-00-084/15.07.2016 г.

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” със ..... 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.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград 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 административен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас 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 магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ......
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ......
 

9. ОТНОСНО: Искане от председателите на Окръжен съд гр. Габрово и Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за доизграждане на информационен център.
Извлечение от протокол № 26/13.07.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., в т.ч. ..... за закупуване на 2 броя индивидуално информационно табло за съдебни зали и ..... за закупуване на 1 брой обобщаващо информационно табло.
Средствата в размер на ..... 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 по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Габрово по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 4 броя индивидуално информационно табло.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд 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. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен 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 Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Добрич с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен 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”.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя UPS.
Извлечение от протокол № 26/13.07.2016 г. от заседание на КПКИТ.

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 Административен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 3 броя UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе 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 командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Русе за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ......


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на два броя метални рафтови стелажи.

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. Русе по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на два броя метални рафтови стелажи.
Средствата в размер на ..... 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 Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на 27 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. сървър от среден клас, 1 бр. архивиращо устройство, 10 бр. персонални UPS, 1 бр. UPS за сървър и 5 бр. мултифункционални устройства.
 Извлечение от протокол № 26/13.07.2016 г. от заседание на КПКИТ.

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 Административен съд София-град по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които .... за закупуване на 1 брой UPS за сървър, .... за закупуване на  10 броя персонални UPS и ..... за закупуване на 5 броя мултифункционални устройства.
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 корекция по бюджета за 2016 г. на Административен съд София-град по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., от които ..... за закупуване на 1 брой сървър от среден клас, .... за закупуване на 27 броя компютърни конфигурации и ..... за закупуване на 1 брой архивиращо устройство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на столове за съдебни служители и за съдебна зала, и шкафове за съхранение на бюлетините в „Бюро съдимост”.

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. Айтос по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на столове за съдебни служители и за съдебна зала, и шкафове за съхранение на бюлетините в „Бюро съдимост”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.

 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Извлечение от протокол № 25/06.07.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Белоградчик за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел закупуване на сървър за дейността на „Бюро съдимост”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
 

18. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на цветна 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. Благоевград за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на цветна копирна машина модел 7380i.
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. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 26/13.07.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които .... за закупуване на 1 брой принтер и ..... за закупуване на 1 брой UPS.
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 корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Велико Търново 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”.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери.
Извлечение от протокол № 25/06.07.2016 г. от заседание на КПКИТ.

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. Видин по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 2 броя принтери.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 24” информационни дисплеи за съдебни зали.
Извлечение от протокол № 26/13.07.2016 г. от заседание на КПКИТ.

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. Девин по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 2 броя 24” информационни дисплеи за съдебни 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”.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на облекло и други разходи до края на финансовата 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Софийски районен съд разходите 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 Софийски районен съд между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, както и от § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, с цел осигуряване на средства за първите три дни от временна нетрудоспособност.
Мотиви: При разработването на бюджета 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 .

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” със ......, 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.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., съгласно Приложение № 1.
Разни.

27. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС, да взема решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт. 
2. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да приеме един от предложените варианти от министъра на правосъдието за проектобюджет на съдебната власт за 2017 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2018 г. и 2019 г., с доклада и приложенията към него.
3. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да внесе в Министерство на финансите в указания срок приетия проект на бюджет на съдебната власт за 2017 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2018 г. и 2019 г., в едно с приложенията, за включване в проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
4. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да взема решения за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС, във връзка с управлението на имуществото на съдебната власт, както и за всички действия свързани с регистрацията по ЗДДС и подаване на данъчни декларации.
5. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да взема решения във връзка с организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на договори по тях.


28. ОТНОСНО: Проект на решение относно допълване на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 2 от 15.01.2003 г., т. 5.
Отложена по протокол № 27/07.07.2016 г. от заседание на Пленума на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси” да изиска информация от ОСВ и да изготви анализ и предложение за определяне на по-висок размер за възнаграждение.


29. ОТНОСНО: Становище от главните счетоводители в системата на съдебната власт относно Класификатора на длъжностите в администрацията на ОСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение становището от главните счетоводители в системата на съдебната власт относно Класификатора на длъжностите в администрацията на ОСВ.


30. 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.
Отложена по протокол № 28/13.07.2016 г. на КБФ, за запознаване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до влизане в сила на промените в ЗСВ.
ПРЕПРАЩА 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 на Комисия по правни и институционални въпроси, за становище.


31. ОТНОСНО: Предложени от председателя на Районен съд гр. Петрич едно от инсталираните ПОС устройства за обслужване на транзитната сметка да се ползва за събиране на суми по набирателната сметка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА инсталираното терминално устройство ПОС със сер. № 215-405-594 на Районен съд гр. Петрич да се ползва за събиране на суми по сметката за чужди средства на съда.


32. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Държавна агенция „Архиви” относно заплащане на предоставяни копия на архивни документи.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УКАЗВА на органите на съдебната власт, че:
- при искане за предоставяне на копия на архивни документи не са освободени от заплащане на държавни такси, освен в изрично изброените случаи в Закона за държавните такси.
- следва да заплащат дължимите нормативно установените суми за предоставяните от Държавна агенция „Архиви” копия на архивни документи, както и да посочват в исканията си за копия вида на документа и основанието по Закона за държавните такси за освобождаване от заплащане на държавна такса.
2. Копие от решението да бъде изпратено на Председателя на Държавна агенция „Архиви”.


33. ОТНОСНО: Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” във връзка с провеждането на 4-та Европейска конференция „Съдилища и комуникация”, в периода 13 и 14 октомври 2016 г., в гр. Будапеща, Унгария.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в 4-та Европейска конференция „Съдилища и комуникация”, в периода 12-15 октомври 2016 г., в гр. Будапеща, Унгария, следните две лица:
1.1. ............................
1.2. ...............................
Забележка:
 Съдийската колегия на ВСС следва да вземе решение за определянето и командироването на двама съдии, които да вземат участие в събитието.
2. Пътните разходи, разходите за дневни пари, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет.
3. Разходите за нощувки са за сметка на организаторите.


34. ОТНОСНО: Доклад № ДПЗБС - 6/15.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Бургас.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение доклад № ДПЗБС - 6/15.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Бургас.


35. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Пловдив за даване на съгласие  за иницииране на процедура за сключване на договор за наем за послужване между ВСС и Община Пловдив.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА предложението на председателя на Административен съд гр. Пловдив на Комисия „Управление на собствеността”, по компетентност.


36. ОТНОСНО: Писмо от председателя на УС на ЕС относно дължима сума за месечни такси на ведомствено жилище за първите шест месеца на 2016 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се уведоми председателя на Управителния съвет на етажна собственост, че следва да се прилага разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

                           
37. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2016 г. във връзка с писмо с вх. № 04-01-050/19.07.2016 г. на Министерство на труда и социалната политика.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2016 г. на основание чл. 112, ал. 3 и чл. 113, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № 04-01-050/19.07.2016 г. от Министерство на труда и социалната политика, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с .....
УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ общо с .....
в т.ч. по показатели:
Трансфери между бюджети (нето) с .....
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с ....
II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с .....
Функция „Отбрана и сигурност” с .....
Група „Съдебна власт” с .....
в т.ч. по показатели:
Текущи разходи с .....
Персонал с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ......
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на ...... съгласно писмо на Министерство на труда и социалната политика с изх. № 0413-378/12.07.2016 г. /вх. № 04-01-050 от 19.07.2016 г./


38. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността” и писмо с вх. № 11-06-910/23.06.2016 г. от Окръжен съд гр. Пловдив.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на тоалетни и подмяна на дограма.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”.


39. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 26/11.07.2016 г. във връзка с писмо от Офиса на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за определяне на участници в проектните екипи на ЕМСС за 2016-2017 г.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани определените членове на ВСС, за участие в проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2016-2017 г.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, дневни пари, медицински застраховки, както и разходите за преводач/и са за сметка на Висшия съдебен съвет.


40. ОТНОСНО: Решение на Комисията по атестиране и конкурси на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 2/19.07.2016 г. във връзка с молба от Мая Ковачева – следовател в Следствения отдел към Софийска градска прокуратура, за участие в 4-месечен стаж в Евроджъст по Обменна програма 2016 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение, за периода 15.08.2016 г. – 23.12.2016 г., в гр. Хага, Холандия.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Мая Паскалева Ковачева - следовател в Следствения отдел към Софийска градска прокуратура, за участие в 4-месечен стаж в Евроджъст по Обменна програма 2016 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение, за периода 15.08.2016 г. – 23.12.2016 г., в гр. Хага, Холандия.
2. Всички разходи за пътни, нощувки и дневни са за сметка на Европейската мрежа за съдебно обучение.
3. Разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


41. ОТНОСНО: Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” във връзка с молба от Татяна Коева – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, член на Националната съдебна мрежа за международно правно сътрудничество по наказателни дела и контактна точка в Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), за участие в регионална среща на немскоговорящите контактни точки на ЕСМ в периода 26-28.09.2016 г. в гр. Брегенц, Австрия.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Татяна Коева – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, член на Националната съдебна мрежа за международно правно сътрудничество по наказателни дела и контактна точка в Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), за участие в регионална среща на немскоговорящите контактни точки на ЕСМ в периода 26-28.09.2016 г. в гр. Брегенц, Австрия.
 2. Разходите за пътни, нощувки, дневни пари и медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


42. ОТНОСНО: Фактуриране на приходи от предоставени под наем недвижими имоти или части от недвижими имоти.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-н отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА за становище/съгласуване от дирекция „Правна” и дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика” за възможността за издаване на електронни фактури от Висш съдебен съвет.


43. ОТНОСНО: Счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-н 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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за завеждане и коригиране на стойността на активи и пасиви по баланса на ВСС по сметки:
- 2031 „Административни сгради” – намаление на общата стойност по сметката в размер на ......
- 9200 „Поети ангажименти за разходи – наличности” – стойност ..... съгласно приложена справка.
Стойностите и счетоводните операции да се отразят в оборотната ведомост на ВСС към 30.06.2016 г. съгласно писма на Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-161/28.06.2016 г. и № 04-00-161/14.07.2016 г. относно счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС. 
За решението  да бъде уведомено Министерство на правосъдието.


44. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността” и писма с вх. № 11-11-397/23.06.2016 г. от Административен съд гр. Перник и с вх. № 11-11-397/15.07.2016 г. от Районен съд гр. Перник. 
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Перник по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с цел осигуряване на средства за извършване на разход за проектиране за смяна на предназначението на кухненски офис, находящ се в Съдебната палата гр. Перник в гаражна клетка за две леки коли, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС с ......
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Административен съд гр. Перник с ......
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”.


45. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността” и писмо с вх. № 11-07-1305/01.06.2016 г. от Районен съд гр. Сандански.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Сандански по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с цел осигуряване на средства за преустройство и подмяна на тръбна разводка и отоплителни тела на отоплителна инсталация, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС със .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд гр. Сандански със .....
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”.


46. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 21.07.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 21.07.2016 г.

1. Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.


47. 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 21.07.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2016 г.

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”

2.1. Корекция по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2016 г. 
2.2. Писмо от Националния институт на правосъдието, с искане за корекция на бюджета за 2016 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения, държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на кандидатите за младши магистрати съгласно чл. 258 от ЗСВ и средства за текущи ремонти и обзавеждане.
2.3. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2016 г. във връзка с писмо с вх. № 04-01-050/19.07.2016 г. на Министерство на труда и социалната политика.
2.4. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативен съд гр. София – Гражданска колегия.
2.5. Възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на изпитите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в НИП.
2.6. 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, както и писмо от Национален институт на правосъдието с вх. № 33-00-084/15.07.2016 г.
2.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
2.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
2.9. Искане от председателите на Окръжен съд гр. Габрово и Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за доизграждане на информационен център.
2.10. Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
2.11. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
2.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя UPS.
2.13. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
2.14. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на два броя метални рафтови стелажи.
2.15. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на 27 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. сървър от среден клас, 1 бр. архивиращо устройство, 10 бр. персонални UPS, 1 бр. UPS за сървър и 5 бр. мултифункционални устройства.
2.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на столове за съдебни служители и за съдебна зала, и шкафове за съхранение на бюлетините в „Бюро съдимост”.
2.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
2.18. Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на цветна копирна машина.
2.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
2.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери.
2.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 24” информационни дисплеи за съдебни зали.

Съвместно с КУС

2.22. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за основен ремонт на санитарни помещения и подмяна на дограма.

2.23. Искане от председателите на Административен съд и Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за преустройство на помещение в гараж за служебни автомобили.

2.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за неотложна подмяна на отоплителната инсталация.

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

3.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

5. Разни.

5.1. Писмо от председателя на Държавна агенция „Архиви” относно заплащане на предоставяни копия на архивни документи.

5.2. Доклад № ДПЗБС - 6/15.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Бургас.

5.3. Счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС.



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





