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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  43
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 16 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.


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

1. ОТНОСНО: Извършване на корекция по бюджета на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.

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 Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., с цел осигуряване на средства за заплащане на разходи свързани с централизираната доставка на компютърна техника за нуждите на органите на съдебната власт.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в среща на Работна група по граждански и търговски дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” при ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Варна за 2016 г. с ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в среща на Работна група по граждански и търговски дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” при ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Варна с ...


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в работни срещи на Комисия по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Пловдив за 2016 г. с ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в работни срещи на Комисия по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Пловдив с ..


4. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на база на касовия отчет към 31.10.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджетите за 2016 г. на ВС София, ВС Пловдив, РС Малко Търново, РС Средец, РС Велико Търново, РС Кула, РС Враца, РС Пазарджик, РС Пещера, РС Перник, РС Карлово и ОС Пловдив, ОС Бургас, ОС Враца и Апелативен съд гр. Пловдив по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Пловдив с .....
1.2. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Бургас с .....
1.3. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Враца с .....
1.4. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Апелативен съд гр. Пловдив с .....
1.5. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Военен съд гр. София с ......
1.6. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Военен съд гр. Пловдив с .....
1.7. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Малко Търново с .....
1.8. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Средец със .....
1.9. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Велико Търново с ....
1.10. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Кула с ......
1.11. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Враца с .....
1.12. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Пазарджик с .....
1.13. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Пещера с ....
1.14. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Перник с .....
1.15. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Карлово с .....


5. 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.


6. 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” 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”.


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


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за довършване на ремонта на съдийски кабинети.
Извлечение от протокол № 23/09.11.2016 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 Окръжен съд гр. Враца за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел осигуряване на средства за извършване на разход за довършване на ремонта на съдийски кабинети.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за текущ ремонт на дограма на надстройка на сградата на съда.
Извлечение от протокол № 23/09.11.2016 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 увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Шумен по § 10-00 „Издръжка” с ..... за извършване на текущ ремонт на дограма на надстройка на сградата 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”.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в среща на Работна група по административни дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийска колегия при ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд гр. Варна за 2016 г. с ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в среща на Работна група по административни дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийска колегия при ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Варна с ....


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител за участие в работни групи във ВСС за унифициране оформянето на официална кореспонденция на органите на съдебната власт, чрез въвеждане на единни стандарти за всички органи за изработване и използване на графични символи, както и средства за текущ ремонт на служебен автомобил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд гр. Русе за 2016 г. с ....., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител за участие в работни групи във ВСС за унифициране оформянето на официална кореспонденция на органите на съдебната власт, чрез въвеждане на единни стандарти за всички органи за изработване и използване на графични символи, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Русе с ....
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд гр. Русе разходите за текущ ремонт на служебен автомобил .... в размер на ...., да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 10-00 „Издръжка” за 2016 г.
Мотиви:
При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик 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. Белоградчик 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. Варна за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
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. Варна за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново 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 Районен съд гр. Велико Търново за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за изплащане на възнаграждения по извънтрудови правоотношения на вещи лица и съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Препоръчва на административния ръководител да бъдат спазени Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г. и да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Велико Търново между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на СБКО.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново разходите за текуща издръжка до края на 2016 г. в размер на ....., да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 10-00 „Издръжка” за 2016 г.
Мотиви:
При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на климатик.

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. Девня по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на климатик.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на 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 на Районен съд гр. Дупница за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово 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. Дулово по § 10-00 „Издръжка” в размер на ....., с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 000 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”.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Елена за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
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. Елин Пелин за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г. 


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград 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. Златоград 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”.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Казанлък за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.


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

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. Казанлък по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, до края на финансовата 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. Луковит по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ...... за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за текуща издръжка, изплащане на облекло на новоназначен служител и възнаграждения на съдебни заседатели.

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 Районен съд гр. Оряхово за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Оряхово за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител и възнаграждения на съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за доставка и монтаж на монофазно устройство за ограничаване на преходно пренапрежение.
Извлечение от протокол № 23/09.11.2016 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. Първомай за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със .... с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на монофазно устройство за ограничаване на преходно пренапрежение.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир 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. Радомир 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”. 


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за покриване на разхода за извършения неотложен ремонт на котел.
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. Разлог по § 10-00 „Издръжка” с ..... за покриване на разхода за извършения неотложен ремонт на котел.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и възнаграждения по граждански договори.

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. Самоков по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ....., за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и възнаграждения по граждански договори.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на 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 на Районен съд гр. Севлиево за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...... с цел осигуряване на средства за съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за разходи на командирован съдия.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Средец за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за разходи на командирован съдия.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан 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. Тутракан 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”


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за обезпечаване на неотложните текущи разходи 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 по бюджета на Районен съд гр. Търговище за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обезпечаване на неотложните текущи разходи 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.
Мотиви:
При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе 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. Чепеларе 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”.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения – подмяна на подова настилка-ламиниран паркет.
Извлечение от протокол № 23/09.11.2016 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 увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Чепеларе по § 10-00 „Издръжка” с ..... за извършване на текущ ремонт на помещения – подмяна на подова настилка-ламиниран паркет.
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”.


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения за обособяване на архив.
Извлечение от протокол № 23/09.11.2016 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 увеличение на бюджета на Районен съд гр. Червен бряг за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт на помещения за обособяване на архив.
 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”.


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Червен бряг за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
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. Ямбол за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2016 г. с .... по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, с цел осигуряване на средства за изплащане на работна заплата.
Корекция на бюджета по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” ще бъде извършена служебно.


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград разхода за изплащане на облекло на новоназначен служител в размер на ....., 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 Районен съд гр. Тополовград 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.


40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS и смяна на батерии за 4 броя UPS.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 10-00 “Издръжка” с ..... за закупуване на 1 брой UPS и смяна на батерии за 4 броя UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за ремонт и обзавеждане на съдийски кабинет.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на комисия „Управление на собствеността” на ВСС писмо от Районен съд гр. Елхово с вх. № 11-07-2659/09.11.2016 г., с искане за осигуряване на средства за ремонт и обзавеждане на съдийски кабинет в размер на .....

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

42. ОТНОСНО: Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на данък сгради и такса за битови отпадъци за имоти, управлението на които е възложено на Пленума на ВСС.

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 за 2016 г. на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на данък сгради и такса за битови отпадъци за имоти, управлението на които е възложено на Пленума на ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ......
2. УВЕЛИЧАВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ..... 


43. 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” със ....., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със ....., съгласно Приложение № 1.
5. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ....., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” със ....., 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.
8. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ....., съгласно Приложение № 1.
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ......, съгласно Приложение № 1.
10. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ......, съгласно Приложение № 1.


44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА съгласие за вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Окръжен съд гр. Сливен за 2016 г. от § 53-00 „Придобиване на НДА” в § 10-00 „Издръжка” със сумата ......
Мотиви:
Поради двукратно отпуснати целеви средства за закупуване на модул „Служебни защити” с Протокол № 31/04.06.2015 г. на ВСС и Протокол № 19/27.04.2016 г. на ВСС и неизползването им по предназначение, вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Окръжен съд гр. Сливен за 2016 г. от § 53-00 „Придобиване на НДА” в § 10-00 „Издръжка” със сумата ..... не следва да бъде извършена.
  

45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА съгласие за извършване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Севлиево с размера на неусвоените средства от целево отпуснатата сума по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за подмяна на дограма.
Мотиви:
Утвърдените допълнителни средства по бюджета на съдебната власт за 2016 г. с ПМС 159/30.07.2016 г., във връзка с преминаване стопанисването и управлението на недвижимите имоти към ВСС, са с целеви характер.
Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево да отправи целево мотивирано и финансово обосновано искане, за даване на съгласие за осигуряване на минимално необходимия размер средства за довършителни строителни дейности, до Комисия „Управление на собствеността”.

Разни.

49. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за отмяна на решение на Пленума на ВСС по протокол № 40/03.11.2016 г., т. 2.1. и т. 2.2.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ОТМЕНЯ решение по протокол № 40/03.11.2016 г., т. 2.1. и т. 2.2.


50. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността” по протокол № 23/09.11.2016 г. във връзка с писмо от Консорциум „РСРП – София” с представени протоколи от измерване на еквивалентното ниво на шума от работата на външните тела на вентилационната и климатична инсталация на обект, находящ се в гр. София, бул. „Ген. М.Д. Скобелев” № 23.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на разход в размер на ...... без ДДС за доставка и монтаж на шумопоглъщащи панели за външни тела на вентилационна и климатична система, за обект находящ се в гр. София, бул. „Ген. М.Д. Скобелев” № 23.


51. ОТНОСНО: Решение на Пленума на ВСС по протокол № 41/10.11.2016 г., т. 40 относно Акт № 62/28.10.2016 г., приет с протокол № 31/28.10.2016 г. на Гражданския съвет към ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващото заседание на комисията, за окомплектоване.


52. ОТНОСНО: Прехвърляне на активи от баланса на ВСС по баланса на Административен съд гр. Кърджали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за прехвърляне на машини и съоръжения, монтирани в предоставената за стопанисване сграда, от баланса на ВСС по баланса на Административен съд гр. Кърджали на обща стойност ....., съгласно приложените справки.


53. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за предоставяне на лек автомобил „...” с рег. ... за нуждите на Областна Дирекция на МВР гр. Русе.

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 .... числящ се на Районен съд гр. Русе да се предостави безвъзмездно за управление на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на Областна Дирекция на МВР гр. Русе.
2. ВЪЗЛАГА на председателя на Районен съд гр. Русе да предприеме действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.


54. ОТНОСНО: Сигнал от .... за извършени злоупотреби с финансови средства от депозитна сметка на Районен съд гр. Ботевград, изпратен от Министерство на правосъдието.

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 за извършени злоупотреби с финансови средства от депозитна сметка на Районен съд гр. Ботевград.


55. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Софийски градски съд относно възнаграждението на съдебните заседатели, съгласно чл. 73 от ЗСВ.
Отложена по протокол № 42/09.11.2016 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Висшият съдебен съвет няма правомощия да тълкува закони и да дава указания по тяхното прилагане.
Следва да се спазва разпоредбата на чл. 73 от ЗСВ.
2. Писмото от председателя на Софийски градски съд да се изпрати на работната група, която разработва Наредбата за съдебните заседатели, с цел да бъдат съобразени повдигнатите въпроси.
3. Предлага в работната група по т. 2 да бъде включена ... – главен експерт в отдел „Счетоводство и методология” като член и представител на дирекция „Бюджет и финанси”.


56. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Червен бряг с приложена молба от съдия .... относно изплащане на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за периода 1985 г. до 2005 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Висшият съдебен съвет няма правомощия да тълкува закони и да дава указания по тяхното прилагане.


57. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-07-2109/10.11.2016 г. от председателя на Сметната палата относно прекратяването изцяло или частично на 7 987 бр. изпълнителни дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Сметната палата относно прекратяването изцяло или частично на 7 987 бр. изпълнителни дела.
 

58. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 06-10-009/09.11.2016 г. от Сметната палата във връзка с извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет за 2016 г. на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Сметната палата във връзка с извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет за 2016 г. на Висшия съдебен съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за провеждане на зонално съвещание с участието на съдии от Апелативен съд гр. София и окръжните съдилища от апелативен район гр. София.

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. Благоевград по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел осигуряване на средства за провеждане на зонално съвещание с участието на съдии от Апелативен съд гр. София и окръжните съдилища от апелативен район гр. София.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии.

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. Благоевград за 2016 г. с ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Благоевград с ......


61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.
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. Кула по § 10-00 „Издръжка” в размер на ....., с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 000 л. дизелово гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


62. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2016 г. със ..... по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, с цел осигуряване на средства за изплащане на работна заплата.
Корекция на бюджета по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” ще бъде извършена служебно.


63. ОТНОСНО: Необходимост от осигуряване на работни места на част от администрацията на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за наем на офис, намиращ се в гр. София, ул. „Княз Борис I” № 156, ет. 2, за нуждите на администрацията на ВСС с месечна наемна цена от ...... за срок от 1 (една) година съгласно приложения проект, с право включително да го изменя и прекратява.


64. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски военен съд относно начина на възстановяване на разходите за транспорт, които съдебните заседатели правят във връзка с участието си в съдебни заседания.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Писмото от председателя на Софийски военен съд да се изпрати на работната група, подготвяща Наредбата за съдебните заседатели, с цел да бъдат съобразени повдигнатите въпроси.


67. ОТНОСНО: Предложение за одобряване на разход за сключване на два броя граждански договори с външни изпълнители относно изготвяне на оценка на системата за електронно дистанционно гласуване на ВСС по отношение гарантирането на тайната на вота и свободното волеизявление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ..... за сключване на два броя граждански договори с външни изпълнители за изготвяне на оценка на системата за електронно дистанционно гласуване на ВСС по отношение гарантирането на тайната на вота и свободното волеизявление.


68. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 17.11.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 17.11.2016 г.

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

„Дава съгласие”

1.1. Извършване на корекция по бюджета на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
1.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в среща на Работна група по граждански и търговски дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” при ВСС.
1.3. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в работни срещи на Комисия по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на ВСС.
1.4. Анализ на изпълнението на бюджета по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на база на касовия отчет към 31.10.2016 г.
1.5. 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.
1.6. Писма от органи на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2016 г.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за провеждане на зонално съвещание с участието на съдии от Апелативен съд гр. София и окръжните съдилища от апелативен район гр. София.
1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии.
1.9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
1.10. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за довършване на ремонта на съдийски кабинети.
1.11. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS и смяна на батерии за 4 броя UPS.
1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в среща на Работна група по административни дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийска колегия при ВСС.
1.13. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител за участие в работни групи във ВСС за унифициране оформянето на официална кореспонденция на органите на съдебната власт, чрез въвеждане на единни стандарти за всички органи за изработване и използване на графични символи, както и средства за текущ ремонт на служебен автомобил.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за корекция на бюджета на съда за 2016 г.
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление до края на 2016 г.
1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.
1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка.
1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
1.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.
1.26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, до края на финансовата 2016 г.
1.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за текуща издръжка, изплащане на облекло на новоназначен служител и възнаграждения на съдебни заседатели.
1.28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за доставка и монтаж на монофазно устройство за ограничаване на преходно пренапрежение.
1.29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.
1.30. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за покриване на разхода за извършения неотложен ремонт на котел.
1.31. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и възнаграждения по граждански договори.
1.32. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
1.33. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за разходи на командирован съдия.
1.34. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.
1.35. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.
1.36. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.
1.37. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за неотложни разходи за текуща издръжка.
1.38. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

Съвместно с КУС.

1.39. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за текущ ремонт на дограма на надстройка на сградата на съда.

1.40. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения – подмяна на подова настилка-ламиниран паркет.

1.41. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения за обособяване на архив.

- „Отлага”

1.42. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата.

1.43. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата.

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

2.1. Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на данък сгради и такса за битови отпадъци за имоти, управлението на които е възложено на Пленума на ВСС.

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

2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2016 г.

2.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2016 г.

4. Разни.

4.1. Предложение от Главния прокурор на Република България за отмяна на решение на Пленума на ВСС по протокол № 40/03.11.2016 г., т. 2.1. и т. 2.2.

4.2. Прехвърляне на активи от баланса на ВСС по баланса на Административен съд гр. Кърджали.

4.3. Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за предоставяне на лек автомобил „...” с рег. ... за нуждите на Областна Дирекция на МВР гр. Русе.

4.4. Сигнал от .... за извършени злоупотреби с финансови средства от депозитна сметка на Районен съд гр. Ботевград, изпратен от Министерство на правосъдието.

4.5. Необходимост от осигуряване на работни места на част от администрацията на ВСС. 
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