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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  41
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 2 ноември 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”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.


1. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Поддържа решението си по протокол № 37 от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 13 октомври 2016 г. 

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

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: Писма от органите на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 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 § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на два броя метални стелажи за архивното помещение на съда.
Извлечение от протокол № 20/19.10.2016 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 Административен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на два броя метални стелажи за архивното помещение на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изпълнение на противообледенителна инсталация.
 Извлечение от протокол № 20/19.10.2016 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. Ботевград по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с цел осигуряване на средства за извършване на разход за изпълнение на противообледенителна инсталация, 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. Ботевград 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 за ремонт в размер на ..... на Районен съд гр. Ботевград, 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”.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за доставка и монтаж на колонна климатична система за заседателна зала.
Извлечение от протокол № 20/19.10.2016 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 за 2016 г. на Районен съд гр. Добрич по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на колонна климатична система за заседателна зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за увеличение 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 увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Козлодуй за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 23 бр. офис столове за магистрати и съдебни служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт.
2. ПРЕПРАЩА по компетентност на комисия „Управление на собствеността” на ВСС писмо от Районен съд гр. Козлодуй с вх. № 11-07-2424/24.10.2016 г. в частта на искането за изработка и монтаж на евакуационни табели и подмяна на топлообменник в абонатното помещение за топлата вода.

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мултифункционална машина висок клас.

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. Нови пазар по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой мултифункционална машина висок клас.
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 Районен съд гр. Перник за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Перник по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ...... с цел осигуряване на средства за възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Средствата 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 Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изработване, монтиране и свързване на звукозаписна техника в 10 съдебни зали.

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. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с ..... за изработване, монтиране и свързване на звукозаписна техника в 10 съдебни зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за увеличение 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 на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на FUSER модул за копирна машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Силистра за увеличаване на бюджета за 2016 г. за закупуване на 1 брой лазерно многофункционално устройство и тонер-касета към него и 2 броя UPS устройства, по компетентност на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” на ВСС. 


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за гориво за отопление до края на 2016 г.
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. Чирпан по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... за осигуряване на гориво за отопление до края на 2016 г.
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 Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мултифункционална машина висок клас.

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. Шумен по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой мултифункционална машина висок клас.
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 Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Кула разходите за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели 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.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново разходите за изплащане на възнаграждения на вещи лица 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.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра разходите за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2016 г.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Силистра между § 10-00 „Издръжка” и § 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.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Павликени разходите за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2016 г.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Павликени между § 10-00 „Издръжка” и § 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.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на настолен скенер.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Апелативен съд гр. Варна за увеличаване на бюджета за 2016 г. с ..... за закупуване на настолен скенер, по компетентност на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” на ВСС.

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

19. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с ......, съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ......, съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 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.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ......., съгласно Приложение № 1.
Разни.

30. ОТНОСНО: Становище относно отчисления на средства за фонд СБКО върху сумите за възнаграждения по чл. 230, ал. 1 от ЗСВ, във връзка със запитване от главния секретар на Прокуратурата на Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение изготвеното становище относно отчисления на средства за фонд СБКО върху сумите за възнаграждения по чл. 230, ал. 1 от ЗСВ и ПОДКРЕПЯ Вариант 1 от предложения проект на решение в доклад, разгледан на заседание на комисията на 12.10.2016 г.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да не отчисляват средства за фонд СБКО върху изплатените суми за възнаграждения по реда на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
2. Възнагражденията изплатени по реда на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт следва да се осчетоводяват по подпараграф 01-014 „Други”.


31. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан 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. Тутракан да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка и сметката за чужди средства.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Тутракан, във връзка с искането им за монтиране на два броя ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г.


32. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Котел 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. Котел 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. Котел, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

34. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2016 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 30.09.2016 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2016 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


35.ОТНОСНО: Молба от съдия ...... за предоставяне на информация на основание чл. 41, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Висшият съдебен съвет не разполага с исканата информация.
Висшият съдебен съвет извършва корекции по бюджета на органите на съдебната власт, когато се изплащат допълнителни трудови възнаграждения.


36. ОТНОСНО: Проект на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист”, препратен от Комисия по правни и институционални въпроси, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за запознаване и изразяване на становища от членовете на комисията, ако имат такива в срок до 07.11.2016 г.


37. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността” по протокол № 21/26.10.2016 г., т. 9 във връзка с писмо от главния инспектор на ИВСС за състоянието на сградния фонд на Инспектората.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се заплаща стойността на месечен наем в размер на ....... с ДДС за офис, състоящ се от офисно пространство с площ от 481 кв.м., находящи се в Комплекс офис сгради Платинум Бизнес Център, разположени в гр. София, ул. „Бачо Киро” № 26-28-30, с оглед осигуряване помещения на Инспектората на ВСС, предвид упражняване правомощията предвидени в чл. 54, ал. 1, т. 8 и следващите от ЗИД на ЗСВ.
2. Решението да се изпрати на комисия „Управление на собствеността”.


38. ОТНОСНО: Проект на решение относно допълване на решение на ВСС по Протокол № 2 от 15.01.2003 г., т. 5 /отложена от заседанието на Пленума на ВСС на 27.10.2016 г./.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА пленарният състав на ВСС да вземе решение като съобрази, че Комисия „Бюджет и финанси” ПОДКРЕПЯ решението на Комисия по правни въпроси на ВСС от заседанието на Комисията от 20.06.2016 г., отложено от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 07.07.2016 г.
Мотиви:
След направен анализ на събраната и обобщена информация от органите на съдебната власт относно часовете, когато магистратите или съдебните служители са на разположение на работодателя и се намират извън територията на съда или прокуратурата с готовност да осъществят при необходимост трудовата си функция се установи, че за шест месеца часовете са 2 062 235 или за една година се очаква да достигнат 4 124 470. При заплащане на възнаграждение по ..... на час, съгласно чл. 10 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за една календарна година ще са необходими около ......


39. ОТНОСНО: Командироване на Станислав Георгиев – заместник-председател на Апелативен съд гр. Пловдив, за участие в среща на експертната група по проект за сътрудничество между Европейската мрежа на съдебните съвети и Европейския правен институт в областта на Онлайн решаване на спорове и Алтернативно решаване на спорове, която ще се проведе на 28.11.2016 г. в гр. Виена, Австрия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован за участие в среща на експертната група по проект за сътрудничество между Европейската мрежа на съдебните съвети и Европейския правен институт в областта на Онлайн решаване на спорове и Алтернативно решаване на спорове, за периода 27-29.11.2016 г. в гр. Виена, Австрия:
- Станислав Георгиев – съдия, заместник-председател на Апелативен съд гр. Пловдив.
2. Пътните разходи се заплащат от ВСС, а впоследствие се възстановяват от Европейската мрежа на съдебните съвети. Разходът за една нощувка ще бъде възстановен от ЕМСС.
3. Разходите за една нощувка, разходите за дневни пари за 3 дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


40. 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 № 338/2012 г. по описа на СГС, НО, 30 състав. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА преписката на Комисия по правни и институционални въпроси, за правно становище относно конкретните действия, които да предприеме ВСС във връзка с постъпилата молба на ........


41. ОТНОСНО: Предложение за одобрение на екип за управление на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система” с бенефициент ВСС по Оперативна програма „Добро управление”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА екип за управление на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система” с ръководител г-жа Милка Итова в следния състав:
1.1. Координатор № 1 на проекта – г-н Румен Боев – член на ВСС и представител на Прокурорската колегия;
1.2. Координатор № 2 на проекта – г-жа Мария Зафирова – началник отдел ЕМПП в АВСС;
1.3. Технически експерт – г-н Александър Мутафчийски – външен експерт.


42. ОТНОСНО: Определяне на представители за участие в заседание на Комисия по бюджет и финанси в Народното събрание, за обсъждане на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ОПРЕДЕЛЯ г-н Димитър Узунов - представляващ ВСС и председател на Комисия „Бюджет и финанси” за участие в заседание на Комисия по бюджет и финанси в Народното събрание, което ще се проведе на 3 ноември 2016 г. от 12.00 часа в зала „Изток” в сградата на Народното събрание.


43. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 03.11.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 03.11.2016 г.

1. Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

2. Определяне на представители за участие в заседание на Комисия по бюджет и финанси в Народното събрание, за обсъждане на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

3. Предложение за одобрение на екип за управление на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система” с бенефициент ВСС по Оперативна програма „Добро управление”.


44. 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 03.11.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2016 г.

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”

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

2.2. Писма от органите на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г.

2.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за доставка и монтаж на колонна климатична система за заседателна зала.

2.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за увеличение на бюджета на съда за 2016 г.

2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мултифункционална машина висок клас.

2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда за 2016 г.

2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изработване, монтиране и свързване на звукозаписна техника в 10 съдебни зали.

2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за увеличение на бюджета на съда за 2016 г.

2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за гориво за отопление до края на 2016 г.

2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мултифункционална машина висок клас.

Съвместно с КУС.

2.11. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на два броя метални стелажи за архивното помещение на съда.

2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изпълнение на противообледенителна 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. Проект на решение относно отчисления на средства за фонд СБКО върху сумите за възнаграждения по чл. 230, ал. 1 от ЗСВ, във връзка със запитване от главния секретар на Прокуратурата на Република България.

5.2. Проект на решение относно допълване на решение на ВСС по Протокол № 2 от 15.01.2003 г., т. 5 /отложена от заседанието на Пленума на ВСС на 27.10.2016 г./.




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







