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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  39
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 19 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: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” 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: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности “съдия” във Върховен административен съд.

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 за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” във Върховен административен съд да се изплатят съгласно приложената поименна справка, от Върховен административен съд.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен административен съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с .....




2. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности “съдия” във Върховен касационен съд – наказателна 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 за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия да се изплатят съгласно приложената поименна справка, от Върховен касационен съд.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с .....


3. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности “съдия” във Върховен касационен съд – 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 за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” във Върховен касационен съд – гражданска колегия да се изплатят съгласно приложената поименна справка, от Върховен касационен съд.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с .....


4. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности “съдия” във Върховен касационен съд – търговска 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 за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” във Върховен касационен съд – търговска колегия да се изплатят съгласно приложената поименна справка, от Върховен касационен съд.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ......


5. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-12-249/13.10.2016 г. от Инспектората към ВСС, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 36/28.09.2016 г., с искане за корекция на бюджета за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Инспектората към ВСС за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със ..... с цел осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
В рамките на допълнително утвърдените средства по бюджета за 2016 г., Инспектората към ВСС следва да извърши всички предстоящи разходи за текуща издръжка и СБКО до края на годината.
2. ПРЕПРАЩА писмо с вх. № 11-12-249/13.10.2016 г. от Инспектората към ВСС на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” за изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на 20 бр. компютърни конфигурации и 6 бр. скенери на обща стойност от ......


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.

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.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на покрива на сградата.
Извлечение от протокол № 18/12.10.2016 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 увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка” със ..... с цел осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на покрива на сградата на съдебната палата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на копирни машини.

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 Окръжен съд гр. Пазарджик по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой многофункционална копирна машина Xerox Work Centre 5335.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за текущ ремонт на 2 бр. съдийски кабинети и обзавеждане на 1 бр. съдийски кабинет.
Извлечение от протокол № 18/12.10.2016 г. от заседание на КУС.

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. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на 2 бр. съдийски кабинети и обзавеждане на 1 бр. съдийски кабинет.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатични системи за съдебна зала.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Търговище по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 2 /два/ броя климатични системи „MIDEA”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд 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 командирован магистрат,
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 .....


12. ОТНОСНО: Писма от председателя на Специализиран наказателен съд, с искане за корекция на бюджета на съда за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Специализиран наказателен съд за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обезпечаване на неотложните текущи разходи за м. ноември и м. декември 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Специализиран наказателен съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... за обезпечаване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за доставка и монтаж на звукозаписна техника.
Извлечение от протокол № 30/16.09.2016 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 Административен съд София-град по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на звукозаписна техника за 6 броя съдебни зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на теч в сутерена на сградата.
Извлечение от протокол № 18/12.10.2016 г. от заседание на КУС.

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 София-град с цел осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на теч в сутерена на сградата, 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 София-град с .....
2. Решението по т. 1 да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”.
3. Уведомява комисия „Управление на собствеността”, че отпуснатите средства в размер на ..... за извършване на авариен ремонт на теч в сутерена на сградата, са за сметка на утвърдените съгласно решение по т. 34 от протокол № 31/16.08.2016 г. на Пленума на ВСС, средства за „Непредвидени и неотложни основни ремонти”.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на огнеупорна врата за архивно помещение, изграждане на пожароизвестителна и сигнално-охранителна система и подмяна на счупени стъклопакети.
Извлечение от протокол № 18/12.10.2016 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 увеличение на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на огнеупорна врата за архивно помещение (....), за изграждане на пожароизвестителна и сигнално-охранителна система (....) и подмяна на счупени стъклопакети (....).
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за ремонт на част от помещенията на съда.
Извлечение от протокол № 18/12.10.2016 г. от заседание на КУС.

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 Районен съд гр. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за ремонт на част от помещенията на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за изработване на скица на самостоятелен обект по кадастралната карта и регистри на град Раднево.

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. Раднево по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... за изработване на скица на административната сграда на съда по кадастралната карта и регистри на град Раднево.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на корекция по бюджета на съда за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Софийски районен съд разходите в размер на ...., по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, както и ..... по § 10-00 „Издръжка” да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда.
При необходимост от допълнителни средства да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
Мотиви: При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за пожароизвестителна система.
Извлечение от протокол № 18/12.10.2016 г. от заседание на КУС.

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 изграждане на пожароизвестителна система в сградата, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд гр. Сандански 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”.
3. Уведомява комисия „Управление на собствеността”, че отпуснатата сума в размер на ..... за изграждане на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Сандански е за сметка на утвърдените съгласно решение по т. 34 от протокол № 31/16.08.2016 г. на Пленума на ВСС, средства за „Непредвидени и неотложни основни ремонти”.


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

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 Софийски окръжен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за основен ремонт на покрива на сградата.
Извлечение от протокол № 18/12.10.2016 г. от заседание на КУС.

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. Средец с цел осигуряване на средства за финансиране на частта на Районен съд гр. Средец, от ремонта на покрив на сградата, в която се помещава, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Средец 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”.
3. Уведомява комисия „Управление на собствеността”, че отпуснатите средства в размер на ..... за финансиране на частта на Районен съд гр. Средец, от ремонта на покрив на сградата, в която се помещава, са за сметка на утвърдените съгласно решение по т. 34 от протокол № 31/16.08.2016 г. на Пленума на ВСС, средства за „Непредвидени и неотложни основни ремонти”.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Извлечение от протокол № 18/12.10.2016 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 увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Стара Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
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 Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и облекло на новоназначени служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив разходите в размер на ....., по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и облекло на новоназначени служители, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г.
При необходимост от допълнителни средства да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Пловдив между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
Мотиви: При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за заплащане на допълнително възнаграждение относно заместване на съдия по вписванията.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Брезник разходите за заплащане на допълнително възнаграждение относно заместване на съдия по вписванията, 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.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен разходите за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2016 г.
Мотиви: Планираните средства за съдебни заседатели и вещи лица по бюджета на Районен съд гр. Сливен за 2016 г. са в размер на ....., който е по-висок от изплатените суми до момента.


26. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Първомай за увеличаване на бюджета на съда за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на комисия „Управление на собствеността” на ВСС писмо от Районен съд гр. Първомай с вх. № 11-07-2320/14.10.2016 г. в частта на искането за изграждане на защита на офис оборудване и захранване на видеонаблюдение от пренапрежения на обект „Съдебна палата – Районен съд гр. Първомай”.


27. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Първомай за корекция на бюджета на съда за 2016 г.

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. Първомай с вх. № 11-07-2320/14.10.2016 г. в частта на искането за внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство” и интегриране и поддръжка на интернет портал и електронни пощи.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за извършване на неотложни разходи за ремонт на сградата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на комисия „Управление на собствеността” на ВСС писмо от Окръжен съд гр. Шумен с вх. № 11-06-1408/17.10.2016 г. за осигуряване на средства за извършване на неотложни разходи за ремонт на сградата.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за текущ ремонт подмяна на подова настилка - ламиниран паркет.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Чепеларе за увеличаване на бюджета за 2016 г. с ..... за подмяна на подова настилка - ламиниран паркет, по компетентност на комисия „Управление на собствеността” на ВСС.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на лек автомобил.

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 Окръжен съд гр. Русе за 2016 г. по § 52-04 „Придобиване на транспортни средства” с ..... за закупуване на лек автомобил, поради липса на средства и източници на финансиране.

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

31. 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 § 53-00 „Придобиване на НДА” с ....., съгласно Приложение № 1.

Разни.

38. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 37/13.10.2016 г. от заседание на Пленума на ВСС относно Решение по т. 1 от протокол № 35/05.10.2016 г. на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Позицията на ВСС при защитата на проектобюджета на съдебната власт за 2017 г. и бюджетните прогнози за 2018 и 2019 г.  да бъде базирана съобразно  Доклада  и  приложенията  към него, приети от Пленума на ВСС с решение по протокол № 30/28.07.2016 г.

Мотиви: 
	1. Съгласно чл.7, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 46  от ПОДВССНА, Висшият съдебен съвет организира и ръководи съставянето и изпълнението на бюджета на съдебната власт. 
	2. Съгласно чл.130 а, ал. 2, т. 1 от Конституцията на Република България Пленумът на ВСС приема проекта на бюджет на съдебната власт.
	3. С решение на ВСС по Протокол № 54/29.10.2015 г. е възложен мандат на членове на ВСС да представят позицията на ВСС пред министъра на финансите за защита бюджета на съдебната власт за 2016 г.
	4. С решение на ВСС по протокол № 9/18.02.2016 г. е прието за сведение РМС 56/28.01.2016 г. за бюджетната процедура за 2017 г., с което са определени етапите и сроковете свързани с изготвянето на тригодишната бюджетна прогноза и проектобюджета за 2017 г. 
	5. С решение на Пленума на ВСС по протокол № 30/28.07.2016 г. е приет внесения от Министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2017 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2018 г. и 2019 г. с доклад и приложенията към него.
	6.  За периода 18.02.2016 г. - 28.07.2016 г. нито една от действащите комисии към ВСС не е представила мотивирана и обоснована по дейности  информация до комисия "Бюджет и финанси" за планиране на финансови средства в проектобюджета за 2017 г. и бюджетната прогноза за 2018 и 2019 г., свързана с измененията в ЗСВ и Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за съдебна реформа.
	 След обобщаване предложените бюджети на органите на съдебната власт се установи, че исканите средства за разходи са със .... /в т.ч. ... за капиталови разходи/ повече спрямо 2016 г. А исканите нови щатни бройки възлизаха на 210, от които за
магистрати - 56, за съдебни изпълнители - 2 и за съдебни служители - 152 бр.
	Тези обстоятелства наложиха за поредна година бюджета на съдебната власт да бъде разработен на експертно ниво, на принципа на традиционното бюджетиране, използвано към момента и ориентирано към това колко ресурси, персонал и каква издръжка е необходима за съдебната власт при така създадената структура и наличен състав.	
Проектът на бюджет на съдебната власт за 2017 г.  в разходната си част  е по-висок спрямо бюджета за 2016 г. със .... и със ..... по-висок спрямо заложения препоръчителен разходен таван съгласно Решение на МС № 289/20.09.2016 г.








Разликата от ....... се състои от:
	§ 01-00 - .... – средства за актуализиране на заплатите със   7 %

Средствата за заплати са изчислени на базата на очакваното изпълнение за 2016 г. на § 01-00 Заплати с предвидено увеличение от 7 %, което представлява средната работна заплата в бюджетната сфера за четвърто тримесечие на 2015 г. /..../ спрямо средната месечна заплата заложена в Таблица 1 на магистратите /....../. 

	 § 02-00 - .... – средства за обезпечаване възнагражденията на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и завишен размер на средствата спрямо 2016 г. за обезщетения по КТ и ЗСВ;

-  § 05-00  - ..... – Средствата за осигуровки възлизат на 29,1 % от средствата за заплати за 2017 г. ;
	§ 10-00 – ....., от които:
	..... – завишен размер спрямо 2016 г. за изплащане на обезщетения по ЗОДОВ /които могат да се окажат недостатъчни спрямо очакваното изпълнение на бюджета по този подпараграф за 2016 г./
	..... – за организация и провеждане на събрания за избор на членове на ВСС
	..... средства за наем на сгради ползвани от органи на съдебната власт, съгл. предоставени договори от МП.

Завишени са разходите за текущ ремонт, вода, горива и енергия, материали и външни услуги с 20 % във връзка с придобиване и стопанисване на нови съдебни сгради. Заложени са 3 % за СБКО върху предложението за актуализиране на работните заплати и е завишен размера на разходите за издръжка на ИВСС с ..... спрямо 2016 г. във връзка с изпълнение на правомощията им предвидени в ЗИДЗСВ;

	 § 19-00 - .... – средства за плащане на данъци, във връзка с управлението на имотите на съдебната власт;
	Капиталови разходи – ......

Освен предвидените от органите на съдебната власт за основен ремонт /..../ и придобиване на сгради /...../ , във връзка с промяната на чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на РБ и чл. 30, ал. 2, т. 5 от ЗСВ са заложени и средства за придобиване на ДМА и НДА в размер на .... /спрямо ЗДБРБ за 2016 г. разликата е ...., средствата са предвидени по бюджета на Прокуратурата за дейности по КАС/.


39. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 37/13.10.2016 г. от заседание на Пленума на ВСС относно информация за дейността на комисия „Съдебна администрация” към Съдийската колегия на ВСС, в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 33/21.09.2016 г., д.т. 19.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията за дейността на комисия „Съдебна администрация” към Съдийската колегия на ВСС.


40. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за предоставяне на лек автомобил „.....” с рег. № ... за нуждите на ..... гр. Кюстендил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28 от Закона за държавната собственост, лек автомобил „....” с рег. № ..... числящ се на Районен съд гр. Кюстендил да се предостави безвъзмездно на Министерство на правосъдието, за нуждите на ....... гр. Кюстендил.
2. ВЪЗЛАГА на председателя на Районен съд гр. Кюстендил да предприеме действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.


41. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски градски съд за даване на съгласие за продажба чрез търг на служебен автомобил .... с рег. № ....., при спазване на изискванията на Наредба № 7 от 14.11.1997 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


42. ОТНОСНО: Предложение от директорът на НИП и председателят на СРС за безвъзмездно предоставяне за ползване на активи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост:
1. Софийски районен съд да предостави безвъзмездно за управление на Националния институт на правосъдието активи, съгласно приложена справка „Мебели за НИП”.
2. Националният институт на правосъдието да предостави безвъзмездно за управление на Софийски районен съд активи, съгласно приложена справка „Мебели за Софийски районен съд”.
 

43. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България с приложено искане от административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Търговище за закриване на 1 /един/ брой ПОС терминално устройство обслужващо транзитната сметка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Търговище да закрие 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на транзитната сметка, считано от 01.12.2016 г.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Търговище, във връзка с искането им за закриване на 1 /един/ брой ПОС терминално устройство обслужващо транзитната сметка.


44. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за инсталиране на допълнителни 2 бр. ПОС терминални устройства, обслужващи набирателната и транзитната сметка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Варна да увеличи броя на ползваните ПОС терминални устройства с два броя, за обслужване на набирателната сметка и транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Варна, във връзка с искането им за увеличаване на броя на ПОС терминалните устройства.


45. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Тополовград да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Тополовград, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


46. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за мониторинг, абонаментно обслужване и техническо поддържане на СОТ – система, състояща се от сигнално-охранителна техника на обект регистратура за класифицирана информация в сградата на Висшия съдебен съвет.

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 мониторинг, абонаментно обслужване и техническо поддържане на СОТ – система, състояща се от сигнално-охранителна техника на обект регистратура за класифицирана информация в сградата на Висшия съдебен съвет, за срок от 2 (две) години, на обща стойност ....... без ДДС.
 

47. ОТНОСНО: Упълномощаване на Димитър Костадинов Узунов – Представляващ Висшия съдебен съвет да организира и проведе или прекрати и да сключи договори с избраните изпълнители за обществените поръчки, възлагани в рамките на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система” с регистрационен номер BG05SFOP001-3.001-0002 по ОПДУ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА Димитър Костадинов Узунов – Представляващ Висшия съдебен съвет да организира и проведе или прекрати открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подобряване работата на Висш съдебен съвет с фокус към процеса по атестиране, мотивация, формиране на възнагражденията на магистратите и дисциплинарната практика на ВСС” в изпълнение на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система”, одобрен за финансиране от УО на ОПДУ с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG05SFOP001-3.001-0002-С01/08.09.2016 г., както и да сключи договор с избрания изпълнител.
2. . УПЪЛНОМОЩАВА Димитър Костадинов Узунов – Представляващ Висшия съдебен съвет да организира и проведе или прекрати публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Логистично осигуряване на обучения, събития и осигуряване на мерки за информация и публичност” в изпълнени на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система”, одобрен за финансиране от УО на ОПДУ с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG05SFOP001-3.001-0002-С01/08.09.2016 г., както и да сключи договор с избрания изпълнител.

  
48. ОТНОСНО: Решение на  Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 32/03.10.2016 г. относно заплащането на разходите за издръжка – вода, горива, командировки, материали, външни услуги, както и разноските съгласно чл. 83, ал. 3, във връзка с ал. 1 и 2 от ГПК, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 35/20.09.2016 г. т. 22.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 32/03.10.2016 г., т. 10.


49. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-11-549/18.10.2016 г. от председателя на Административен съд гр. Пазарджик относно осигуряване на сграда за Административен съд гр. Пазарджик. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” ще се произнесе след решение на комисия „Управление на собствеността”.


50. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността” по протокол № 18/12.10.2016 г., т. 26 във връзка с извършено проучване за събиране на оферти за възлагане на консултантска услуга за извършване на Анализ на планираните за възлагане през настоящата година потребности, свързани с Инвестиционната програма на ВСС, с оглед определяне предмета на обществените поръчки и обособени позиции и изготвяне на пълен набор от документи за обществени поръчки, както и оказване на съдействие при провеждане на процедури..

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ...... за извършване на Анализ на планираните за възлагане през настоящата година потребности, свързани с Инвестиционната програма на ВСС.
2. Решението да се изпрати на комисия „Управление на собствеността”.


51. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността” по протокол № 18/12.10.2016 г., т. 17 относно осъществяване на охрана на обект: „Проектиране и извършване на строително – монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на СРС и СРП, находяща се на бул. „Ген. М. Скобелев” № 23”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА преписката на Комисия по правни и институционални въпроси, за становище.


52. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността” по протокол № 18/12.10.2016 г., т. 24 относно възлагане изготвянето на две пазарни оценки на недвижими имоти, находящи се в гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 165 и в гр. Балчик, ул. „Стара планина” № 2, с цел евентуално придобиване от страна на държавата на имота чрез покупка, за нуждите на съдебната власт, по реда на чл. 43, ал. 1 и чл. 43а от Закона за държавната собственост.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършен разход в размер на ..... без ДДС за възлагане изготвянето на двете пазарни оценки.
2. Решението да се изпрати на комисия „Управление на собствеността”.


53. ОТНОСНО: Заявление вх. № 11-11-541/14.10.2016 г. от .... – съдия в Административен съд гр. Бургас относно изплащане на сума за облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Административните ръководители на органите на съдебната власт, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор отговарят за осъществяване на финансовото управление и контрол във всички ръководени от тях структури, програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност, т.е. в техните правомощия е вземането на решения относно реда и начина за изплащането на суми за облекло, спазвайки Правилата за определяне и изплащане на сумите за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, утвърдени с решение на ВСС по Протокол № 8/08.02.2013 г.


54. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски градски съд, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 28/13.07.2016 г. относно молба от ...... за възстановяване на внесени суми по нохд № ..... по описа на СГС, НО, 30 състав. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА преписката на дирекция „Правна”, за становище.


55. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Административен съд гр. Бургас относно приложението на чл. 230, ал. 1 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентност на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас.


56. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Районен съд гр. Павликени във връзка с направено предложение от „.....” ЕООД за покупко-продажба на електрическа енергия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

59. ОТНОСНО: Решение на Комисията по атестиране и конкурси на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 4/17.10.2016 г. относно командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за участие в 62-ра среща на националните контактни точки на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в периода 14-15 ноември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в 62-ра среща на националните контактни точки на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за периода 13-15 ноември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия, следните лица:
1.1. Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – граждански дела.
1.2. Валентина Бошнякова – съдия в Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – търговски дела.
1.3. Рената Хальова – съдия в Окръжен съд гр. Враца и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България.
2. Пътните разходи, както и разходите за 1 нощувка са за сметка на организаторите на срещата.
3. Разходите за нощувка по фактически размер, дневни пари, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет.


60. ОТНОСНО: Завеждане по баланса на ВСС на салда по сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт” и сформиране на работна група.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се заведат по баланса на ВСС салдата по сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт” на засечените в отдел „Счетоводство и методология” обекти, след съгласуване с дирекция „УССВ”, съгласно приложена справка.
2. ПРИЕМА направеното предложение за сформиране на работна група с представители на дирекция „Бюджет и финанси”, дирекция „УССВ”, както и експерти от съответните дирекции на Министерство на правосъдието за уточняване на данните по всички неприети салда по счетоводните сметки. За извършената работа да се представи общ доклад на комисии „Бюджет и финанси” и „Управление на собствеността” в срок до 31.12.2016 г.
3. ИЗПРАЩА решението по т. 2 на комисия „Управление на собствеността” и на Главния секретар на Министерство на правосъдието за поименно определяне на членове на работната група.


61. ОТНОСНО: Задължения на Министерство на правосъдието преди 30.06.2016 г. и плащане на такса битови отпадъци към община Радомир.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ всички постъпили и постъпващи писма, касаещи местни данъци и такси за периоди преди 30.06.2016 г. след становище на дирекция „УССВ” да бъдат връщани и препращани за плащане към Министерство на правосъдието.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се плати дължимата такса битови отпадъци за второ полугодие на 2016 г. в размер на ..... към община Радомир за имот, находящ се в гр. Радомир, ул. „Кирил и Методий” № 22 по партиден № 6405F5325 на Министерство на правосъдието.


62. ОТНОСНО: Аванси по договори с „....” ЕООД и с „......” АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПРАЩА на комисия „Управление на собствеността” за предприемане на действия, относно сумите за предоставените аванси по договор № 93-00-56/27.03.2009 г. с „.....” ЕООД и договор № 93-00-93/22.05.2007 г. с „......” АД, по компетентност.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Началник отдел „Счетоводство и методология” да изготви писмо до Министерство на правосъдието с искане след вземане на коригиращи счетоводни операции да прехвърлят за завеждане по баланса на ВСС салдото по сметка 4020 „Доставчици по аванси от страната” по договор № 93-00-93/22.05.2007 г. с „......” АД.


63. ОТНОСНО: Предложение от Директора на Националния институт на правосъдието за предоставяне на два броя подвижни стелажни системи на органи на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от два броя подвижни стелажни системи, числящи се на Националния институт на правосъдието.
2. Исканията да бъдат изпращани към директора на НИП.


64. ОТНОСНО: Предложение от министъра на финансите за провеждане на среща относно проектобюджета на съдебната власт за следващата година.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Писмото от министъра на финансите да се внесе като допълнителна точка към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 20.10.2016 г. за определяне на участници в срещата.
ОПРЕДЕЛЯ г-н Димитър Узунов - представляващ ВСС и председател на Комисия „Бюджет и финанси” за участие в срещата на 28.10.2016 г. от 9.00 часа в Министерство на финансите, зала „Колегиум”.


66. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 20.10.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 20.10.2016 г.

1. Извлечение от протокол № 37/13.10.2016 г. от заседание на Пленума на ВСС относно Решение по т. 1 от протокол № 35/05.10.2016 г. на Пленума на ВСС.

2. Предложение от министъра на финансите за провеждане на среща относно проектобюджета на съдебната власт за следващата година.


67. 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 20.10.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”

1.1. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности “съдия” във Върховен административен съд.

1.2. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности “съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия.

1.3. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности “съдия” във Върховен касационен съд – гражданска колегия.

1.4. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности “съдия” във Върховен касационен съд – търговска колегия.

1.5. Писмо вх. № 11-12-249/13.10.2016 г. от Инспектората към ВСС, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 36/28.09.2016 г., с искане за корекция на бюджета за 2016 г.

1.6. 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.

1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на покрива на сградата.

1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на копирни машини.

1.9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатични системи за съдебна зала.

1.10. Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

1.11. Писма от председателя на Специализиран наказателен съд, с искане за корекция на бюджета на съда за 2016 г.

1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за доставка и монтаж на звукозаписна техника. 

1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на огнеупорна врата за архивно помещение, изграждане на пожароизвестителна и сигнално-охранителна система и подмяна на счупени стъклопакети.

1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за изработване на скица на самостоятелен обект по кадастралната карта и регистри на град Раднево.

1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

Съвместно с КУС.

1.17. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за текущ ремонт на 2 бр. съдийски кабинети и обзавеждане на 1 бр. съдийски кабинет.

1.18. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на теч в сутерена на сградата.

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

1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за пожароизвестителна система.

1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за основен ремонт на покрива на сградата.

- „Не дава съгласие”

1.22. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на лек автомобил.

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. Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за предоставяне на лек автомобил „....” с рег. № .... за нуждите на ....... гр. Кюстендил.

4.2. Предложение от директорът на НИП и председателят на СРС за безвъзмездно предоставяне за ползване на активи.

4.3. Необходимост от сключване на договор за мониторинг, абонаментно обслужване и техническо поддържане на СОТ – система, състояща се от сигнално-охранителна техника на обект регистратура за класифицирана информация в сградата на Висшия съдебен съвет.

4.4. Упълномощаване на Димитър Костадинов Узунов – Представляващ Висшия съдебен съвет да организира и проведе или прекрати и да сключи договори с избраните изпълнители за обществените поръчки, възлагани в рамките на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система” с регистрационен номер BG05SFOP001-3.001-0002 по ОПДУ.

4.5. Завеждане по баланса на ВСС на салда по сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт” и сформиране на работна група.




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




