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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  42
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 9 ноември 2016 г.




ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – председател
Елка Атанасова
Каролина Неделчева
Камен Иванов


ОТСЪСТВАТ: Румен Боев и Румен Георгиев

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.


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

1. ОТНОСНО: Корекция по бюджета за дейността на учебно 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.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати и съдебни служители, във връзка с участие в работни групи към Висш съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Бургас за 2016 г. с ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати и съдебни служители, във връзка с участие в работни групи към Висш съдебен съвет, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ...
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Бургас с ....


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за увеличаване на 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 увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ..... за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за ремонт на съоръженията в електрическата система, захранващи западното полукрило на Съдебната палата.

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 Окръжен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка” в размер на .... с цел осигуряване на средства за ремонт на съоръженията в електрическата система, захранващи западното полукрило на Съдебната палата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
След възстановяване на средствата от застрахователя и централизирането им към ВСС, бюджета на Окръжен съд гр. Русе няма да бъде коригиран.
2. Изпраща решението по точка 1 за сведение на комисия „Управление на собствеността”.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на 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 Окръжен съд гр. Смолян по § 10-00 „Издръжка” в размер на .... с цел осигуряване на средства за закупуване 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”. 


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: Писма от органи 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” със ..... 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”.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на климатик 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 Районен съд гр. Асеновград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на климатик за съдебна зала.
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. Велики Преслав за осигуряване на средства за доставка на дизелово гориво до края на 2016 г. и първите дни на 2017 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. Велики Преслав по § 10-00 „Издръжка” с ..... за осигуряване на средства за доставка на дизелово гориво до края на 2016 г. и първите дни на 2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на 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. Велинград по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за закупуване 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”. 


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 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. Девин по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за закупуване 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”. 


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.

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. Исперих 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”. 


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на информационно озвучителни системи за съдебни зали.
Извлечение от протокол № 35/26.10.2016 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 Районен съд гр. Казанлък по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които .... за закупуване на 4 броя системи за звукозапис за съдебни зали и .... за закупуване на 1 брой повикваща техника пред 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 Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Извлечение от протокол № 35/26.10.2016 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. Карлово за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел закупуване на 1 бр. сървър и UPS устройство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за обзавеждане на работен кабинет на магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Кюстендил за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обзавеждане на работен кабинет на магистрат.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на дизелово 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. Лом по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на 6 000 л. дизелово 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”. 


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

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. Нова Загора 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”. 

 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за текущ ремонт на сервизни помещения в сградата на съда.
Извлечение от протокол № 21/26.10.2016 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. Оряхово по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на сервизни помещения на първи етаж в сградата.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство”.
Извлечение от протокол № 35/26.10.2016 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. Първомай за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... с цел внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство”.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой принтер и консуматив към него.
Извлечение от протокол № 35/26.10.2016 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 Районен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 1 брой принтер и тонер-касета към него.
Средствата 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. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Извлечение от протокол № 35/26.10.2016 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. Хасково за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел закупуване на 2 бр. твърди дискове за сървър и UPS устройство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси съгласно чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново разходите за изплащане на субсидирани такси съгласно чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители в размер на ......, да бъдат изплатени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г. Съгласно Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г., следва да бъде извършена вътрешно-компенсирана промяна от § 10-00 „Издръжка” в § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства”.
При разработването на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград 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 Административен съд гр. Разград разхода за изплащане на работно облекло на новоназначен съдебен служител, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Разград между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
Мотиви:
При разработването на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.


24. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен съд гр. София с вх. № 91-00-015/02.11.2016 г., във връзка с предоставяне на компютърна техника свързана с обществената поръчка проведена от Висш съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” на ВСС писмо от Апелативен съд гр. София с вх. № 91-00-015/02.11.2016 г., във връзка с предоставяне на компютърна техника свързана с обществената поръчка проведена от Висш съдебен съвет.
При вземане на решение Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” да има предвид факта, че с пр. № 27/07.07.2016 г. на Пленума на ВСС, са отпуснати средства за 34 бр. компютри, 19 бр. монитори, 5 бр. многофункционални устройства и 4 бр. скенери.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя документни скенери.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Окръжен съд гр. Силистра за увеличаване на бюджета за 2016 г. с ..... за закупуване на 2 броя документни скенери, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” на ВСС.
 

26. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Бургас относно извършване на разходи за сключване на граждански договори с вещи лица за извършване на обезценка на възстановима стойност на активите на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВЯ да бъде извършен разход за изплащане на възнаграждения в размер на ......, по два граждански договора с вещи лица за извършване на обезценка на възстановима стойност на активите на Районен съд гр. Бургас, в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 година.
2. Изпраща решението по т. 1 за сведение на Комисия „Съдебна администрация” на ВСС.
 

27. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Нови Пазар относно извършване на разход за сключване на граждански договор за осъществяване на технически надзор на съществуващата електрическа инсталация в сградата на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВЯ да бъде извършен разход за сключване на граждански договор за осъществяване на технически надзор на съществуващата електрическа инсталация в сградата на Районен съд гр. Нови Пазар, на стойност ..... годишно, в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 година.
2. Изпраща решението по т. 1 за сведение на Комисия „Съдебна администрация” на ВСС.
 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г .

28. 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. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с ....., съгласно Приложение № 1.

 
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2016 г.
Извлечение от протокол № 21/26.10.2016 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 извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Административен съд гр. Смолян за 2016 г. в размер на ....., с цел коректното им отчитане, съгласно утвърдената счетоводна политика, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с .....

Разни.

33. ОТНОСНО: Сигнал от ....... относно обществена поръчка с предмет: „Подмяна дограма на втори етаж на Съдебна палата -  Благоевград”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит” да организира извършването на проверка на изложените в сигнала от .... данни по обществена поръчка с предмет: „Подмяна дограма на втори етаж на Съдебна палата -  Благоевград” .


34 ОТНОСНО: Отчисленията за централизирания фонд „Социално – битово и културно обслужване” (СБКО) за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
За периода 01 октомври 2016 г. до 31 декември 2016 г. органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаването на централизирания фонд СБКО за 2016 г., да не отчисляват 0,1% от средствата за СБКО, съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 1/14.01.2016 г.
За същия период средствата за СБКО да се изплащат в размер на 3,0% на база начислени средства за основни заплати на магистратите и съдебните служители, в това число и частта от начислените средства за възнагражденията за платен годишен отпуск включваща основната заплата за отработено време.


35. ОТНОСНО: Разходи за охрана на обект „Проектиране и извършване на строително монтажни работи по преустройството на сграда за нуждите на СРС и СРП, находяща се на бул. „Ген. М. Скобелев” № 23”.
Извлечение от протокол № 35/24.10.2016 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на разход в размер на ..... за охрана за месеците юли, август, септември и октомври 2016 г. на обект „Проектиране и извършване на строително монтажни работи по преустройството на сграда за нуждите на СРС и СРП, находяща се на бул. „Ген. М. Скобелев” № 23” по фактура № 43/01.11.2016 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на разход за охрана на обект „Проектиране и извършване на строително монтажни работи по преустройството на сграда за нуждите на СРС и СРП, находяща се на бул. „Ген. М. Скобелев” № 23” за всички следващи фактури, постъпващи до окончателното предаване на обекта.


36. ОТНОСНО: Предложение от Директора на Националния институт на правосъдието за предоставяне на два броя подвижни стелажни системи за нуждите на Върховен касационен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 390, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Националният институт на правосъдието да предостави безвъзмездно за управление два броя подвижни стелажни системи на Върховен касационен съд.


37. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Районен съд гр. Видин за продължаване обслужването на банковите сметки на съда от „...” АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА банковите сметки – транзитна, наличности и сметка за чужди средства на Районен съд гр. Видин да продължат да се обслужват от „....” АД.


38. ОТНОСНО: Оферта за извършване на външна оценка на качеството на одитната дейност на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на комисията.


39. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Софийски градски съд относно възнаграждението на съдебните заседатели, съгласно чл. 73 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на комисията, с оглед извършване на справка за произнасяне на Комисия по правни и институционални въпроси по подобни запитвания.


40. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски градски съд относно възстановяване на държавна такса по т.д. № ......, на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски градски съд да възстанови с код 90 държавна такса по т.д. № ......, на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК в размер на .....


41. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 35/26.10.2016 г. от заседание на КПКИТ относно искане от ИВСС за осигуряване на средства за закупуване на 20 бр. компютърни конфигурации и 6 бр. скенери.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” по протокол № 35/26.10.2016 г., т. 5 относно искане от ИВСС за осигуряване на средства за закупуване на 20 бр. компютърни конфигурации и 6 бр. скенери.
 

42. ОТНОСНО: Писмо от ..... – изпълнителен директор на НАП с вх. № 11-07-2109/01.11.2016 г. относно организация на процеса по връчване на разпореждания за прекратяване на изпълнително производство, издадени от публичен изпълнител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от ..... – изпълнителен директор на НАП относно организация на процеса по връчване на разпореждания за прекратяване на изпълнително производство, издадени от публичен изпълнител.
2. ИЗПРАЩА писмото от ..... – изпълнителен директор на НАП на Комисия по правни и институционални въпроси, за запознаване. 


43. ОТНОСНО: Писмо вх. № 04-00-333/04.11.2016 г. от Министерство на правосъдието относно предоставяне на информация за напредъка по МСО за периода 10 септември – 15 ноември 2016 г., във връзка с предстояща експертна мисия на Европейската комисия (ЕК) в България  по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) в периода 30 ноември – 02 декември 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на правосъдието относно предоставяне на информация за напредъка по МСО за периода 10 септември – 15 ноември 2016 г., във връзка с предстояща експертна мисия на Европейската комисия (ЕК) в България  по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) в периода 30 ноември – 02 декември 2016 г.


44. ОТНОСНО: Одобряване на разходи за командироване на участник в експертна работна среща относно противодействието на незаконното превеждане на мигранти в Югоизточна Европа, която ще се проведе в гр. Белград, Сърбия, в периода 16-18.11.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована за участие в експертна работна среща относно противодействието на незаконното превеждане на мигранти в Югоизточна Европа, която ще се проведе в гр. Белград, Сърбия, в периода 16-18.11.2016 г.:
- Ангелина Йоргакиева Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка на Европейската съдебна мрежа.
2. Пътните разходи, както и разходите за настаняване са за сметка на организаторите на срещата.
3. Разходите за дневни пари и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


45. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Съюза на юристите в България за преразглеждане на Решение на Комисия „Бюджет и финанси” по протокол    № 40/26.10.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА решението си по протокол № 40/26.10.2016 г., т. 51.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

47. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2016 г. във връзка с писмо с вх. № 04-14-080/07.11.2016 г. на министъра на финансите.


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. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № 04-14-080/07.11.2016 г. от министъра на финансите, 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 министъра на финансите с изх. № 04-13-417/04.11.2016 г. /вх. № 04-14-080 от 07.11.2016 г./


48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за ремонт на облицовката на фасадата на съдебната палата.
Извлечение от протокол № 22/02.11.2016 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. Девин по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с цел осигуряване на средства за ремонт на облицовката на фасадата на съдебната палата, 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. Девин 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”.
3. Уведомява комисия „Управление на собствеността”, че отпуснатата сума в размер на ...... за ремонт на облицовката на фасадата на съдебната палата в гр. Девин 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”.


49. ОТНОСНО: Командироване на представители на ВСС за участие в среща на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) по Проект 2 „Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите”, която ще се проведе в периода 12-13 декември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в срещата на проектния екип на ЕМСС по Проект 2 „Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите”, за периода 11-14 декември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия, следните лица:
1.1. Милка Итова – член на Висшия съдебен съвет, определен за участие в проектен екип на ЕМСС за 2016-2017 г. по Проект 2 „Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите”;
1.2. Калин Калпакчиев - член на Висшия съдебен съвет, определен за участие в проектен екип на ЕМСС за 2016-2017 г. по Проект 2 „Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите”;
1.3. Саша Николова – преводач от български на английски език и обратно.
 2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки за всички командировани лица, както и хонорара на преводача, са за сметка на Висшия съдебен съвет.


50. ОТНОСНО: Командироване на представители на ВСС за участие в среща на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието-продължение”, която ще се проведе в периода 8-9 декември 2016 г. в гр. Хага, Нидерландия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в срещата на проектния екип на ЕМСС по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието-продължение”, за периода 7-10 декември 2016 г. в гр. Хага, Нидерландия, следните лица:
1.1. Незабравка Стоева – член на Висшия съдебен съвет;
1.2. Юлия Ковачева - член на Висшия съдебен съвет;
1.3. Наталия Андреева – преводач от български на английски език и обратно.
 2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки за всички командировани лица, както и хонорара на преводача, са за сметка на Висшия съдебен съвет.





53. ОТНОСНО: Обсъждане предложението на председателя на Софийски районен съд за съобразяване на възнагражденията на съдебните служители с натовареността им. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА до произнасянето на решение на Комисия „Съдебна администрация” и Работната група за актуализиране на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и привеждане на щатните разписания на органите на съдебната власт в съответствие с него.


54. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 10.11.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 10.11.2016 г.

1. Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г.
2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.
3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за доставка на дизелово гориво до края на 2016 г. и първите дни на 2017 г.

4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.
5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.
6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление до края на 2016 г.
7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за обзавеждане на работен кабинет на магистрат.
Съвместно с КУС.
8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за ремонт на облицовката на фасадата на съдебната палата.


55. 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 10.11.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”
1.1. Корекция по бюджета за дейността на учебно и почивно дело на Върховния касационен съд за 2016 г.
1.2. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2016 г. във връзка с писмо с вх. № 04-14-080/07.11.2016 г. на министъра на финансите.
1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати и съдебни служители, във връзка с участие в работни групи към Висш съдебен съвет.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за увеличаване на бюджета на съда за 2016 г.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за ремонт на съоръженията в електрическата система, захранващи западното полукрило на Съдебната палата.
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 Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдебна зала.
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на информационно озвучителни системи за съдебни зали.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за текущ ремонт на сервизни помещения в сградата на съда.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство”.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой принтер и консуматив към него.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.

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.
2.2. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2016 г.

4. Разни.
4.1. Сигнал от .... относно обществена поръчка с предмет: „Подмяна дограма на втори етаж на Съдебна палата -  Благоевград”.
4.2. Отчисленията за централизирания фонд „Социално – битово и културно обслужване” (СБКО) за 2016 г.
4.3. Предложение от Директора на Националния институт на правосъдието за предоставяне на два броя подвижни стелажни системи за нуждите на Върховен касационен съд.
4.4. Писмо от председателя на Софийски градски съд относно възстановяване на държавна такса по т.д. № ....., на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК.





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