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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  37
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 5 октомври 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”, 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 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 и младши съдия,
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 Районен съд гр. Пирдоп за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....



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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новопостъпил съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен разходите за изплащане на облекло на новопостъпил съдебен служител в размер на ....., да бъдат изплатени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г., като при необходимост 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.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за внедряване на модул „Мобилен призовкар”, който е приложение към деловодна програма САС „Съдебно деловодство”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” на ВСС писмо от Районен съд гр. Айтос с вх. № 11-07-2136/27.09.2016 г., с искане за отпускане на средства в размер на ..... за внедряване на модул „Мобилен призовкар”, който е приложение към деловодна програма САС „Съдебно деловодство”.






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

5. 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. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.

Разни.

8. ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване на МПС – леки автомобили отнети в полза на държавата за нуждите на Висшия съдебен съвет и упълномощаване на Представляващия ВСС да отправи съответното искане до Министъра на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Министърът на финансите да предостави на Висш съдебен съвет, на основание чл. 28 от Закона за държавната собственост, безвъзмездно отнети в полза на държавата МПС – леки автомобили, както следва:
- лек автомобил „....” с рег. № ..., рама № ..., светло сив металик, дата на първа регистрация – 01.01.2001 г.;
- лек автомобил „...” с рег. № ..., рама № ..., тъмно син металик, дата на първа регистрация – 16.01.2004 г.;
- лек автомобил „....” с рег. № ..., рама № ...., светло сив металик, дата на първа регистрация – 05.07.2000 г.
2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да отправи съответното искане до Министъра на финансите.


9. ОТНОСНО: Комуникационната политика на ВСС и План за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС 2014 – 2018 г.
Отложена по протокол № 36/28.09.2016 г. на КБФ.
Извлечение от протокол № 30/19.09.2016 г. от заседание на КПИВ.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Комуникационната политика на ВСС и План за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС 2014 – 2018 г.


10. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в § 229 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт /ЗИДЗСВ/.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОБРЪЩА внимание на административните ръководители на районните съдилища, че със Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, се правят изменения и допълнения в § 229 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСВ и всички промени касаещи съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители, влизат в сила от 01 януари 2018 г.
  

12. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти на Висшия съдебен съвет към 30.09.2016 г.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДОСТАВЯ на отдел „Европейски и международни програми и проекти” Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПАК и Норвежкия финансов механизъм от Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 30.09.2016 г.
 

13. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за доставка на канцеларски материали и офис консумативи.
Доклад от Мая Атанасова – гл. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „....” ООД за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВСС за срок от 1 (една) година.


14. ОТНОСНО: Становище от ......... – съдия при Районен съд гр. Благоевград относно неизплатено ДТВ за 2014 г., препратено от и.ф. председател на Районен съд гр. Благоевград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение становището от ...... – съдия при Районен съд гр. Благоевград относно неизплатено ДТВ за 2014 г. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

15. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 32/03.10.2016 г. във връзка с получена покана за участие в Конференция на тема „Превенция и борба с корупцията в съдебната власт и прокуратурата в Югоизточна Европа”, организирана от Националната дирекция за борба с корупцията на Румъния с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер”, програма върховенството на закона за Югоизточна Европа, която ще се проведе на 1-2 ноември 2016 г., в гр. Букурещ, Румъния.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован член на Висшия съдебен съвет, за участие в Конференция на тема „Превенция и борба с корупцията в съдебната власт и прокуратурата в Югоизточна Европа”, за периода 31 октомври 2016 г. – 2 ноември 2016 г. в гр. Букурещ, Румъния. 
Разходите за път и настаняване са за сметка на организаторите.
Разходите за дневни и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Гълъбово за смяна на обслужващата банка „......” АД, считано от 20.10.2016 г., изпратено от главния секретар на Прокуратура 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. Гълъбово да се обслужват от „...........” АД, считано от 20.10.2016 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. Гълъбово.


17. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договори за разделно събиране и унищожаване на хартиени отпадъци и конфиденциалното унищожаване на архив с изтекъл срок за съхранение от ВСС.
Доклад от Юлиана Николова – мл. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „.......” ООД договор за разделно събиране и унищожаване на отпадъци и договор за унищожаване на конфиденциални документи за срок от 1 (една) година.


18. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение и допълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 34/29.09.2016 г., т. 28.3. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение на Пленума на ВСС по Протокол № 34/29.09.2016 г., т. 28.3., като същото се чете, както следва: 
Да се изпрати копие от писмо № 9001566/16.09.2016 г. на  председателя на Софийски районен съд, на Сметната палата и на  Прокуратурата на Република България, с оглед бездействието на органите на НАП и данни за престъпление по чл. 219 от НК или друго от общ характер, ведно с доклада, приет от ВСС през 2016 г., за несъбраните вземания по бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г.


20. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 06.10.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 06.10.2016 г.

2. Проект на решение за изменение и допълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 34/29.09.2016 г., т. 28.3. 


21. 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 06.10.2016 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 Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

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.

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. Разни.

4.1. Безвъзмездно придобиване на МПС – леки автомобили отнети в полза на държавата за нуждите на Висшия съдебен съвет и упълномощаване на Представляващия ВСС да отправи съответното искане до Министъра на финансите.

4.2. Необходимост от сключване на договор за доставка на канцеларски материали и офис консумативи.

4.3. Необходимост от сключване на договори за разделно събиране и унищожаване на хартиени отпадъци и конфиденциалното унищожаване на архив с изтекъл срок за съхранение от ВСС.




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




