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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  44
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 23 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: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2016 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 31.10.2016 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2016 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

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

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина Xerox Work Centre 5945i.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.


3. 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.


4. 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”.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели по чл. 73, ал. 4 от ЗСВ и горива за отопление до края на 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 Окръжен съд гр. Благоевград 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”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Благоевград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ....., за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели по чл. 73, ал. 4 от ЗСВ до края на финансовата 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: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на СБКО и неотложни текущи разходи до края на 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 Окръжен съд гр. Габрово за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО за IV-то тримесечие на 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
Обръща се внимание на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово, че средствата за СБКО са планирани за 12 месеца при разработването на бюджета и са с целево предназначение.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Габрово 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.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас 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 Административен съд гр. Бургас 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.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково 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 Административен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка” в размер на ....., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 500 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”.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла 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. Бяла по § 10-00 „Издръжка” в размер на ....., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 500 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”.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” със .....


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на облекло на завърнал се от майчинство служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Враца по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на завърнал се от майчинство служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево 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:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка” в размер на .... за обзавеждане кабинета на председателя на съда в рамките на утвърдените лимити с решение на ВСС.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... за закупуване на 40 бр. посетителски столове за зала за обучения и подмяна на амортизирани.
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. Лом 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. Лом 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.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан 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. Мадан 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”.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за монтиране на газова уредба на автомобил и поставяне на три броя шкафове за съхранение на архивни дела.

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. Несебър по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които .... за газова уредба на автомобил и .... за поставяне на три броя шкафове за съхранение на архивни дела.
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. Пазарджик за осигуряване на средства за обзавеждане и закупуване на климатици на 4 броя кабинети.

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. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка” в размер на .... с цел осигуряване на средства за обзавеждане и закупуване на климатици на 4 броя кабинети.
 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. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя влагоуловители за архивни помещения.

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. Провадия по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 2 броя влагоуловители за архивни помещения.
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. Свиленград 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. Свиленград 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 през месец декември.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командировка на двама съдии, във връзка с участието им в процедура по избор на административен ръководител на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново да поеме в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 10-00 „Издръжка” за 2016 г., разходите в размер на ....., свързани с командироване на двама съдии във връзка с участието им в процедура по избор на административен ръководител.
Мотиви:
Съгласно решение по т. 24 от протокол № 20/12.05.2016 г. на Пленума на ВСС, корекция между бюджетите на Висшия съдебен съвет и съответния второстепенен разпоредител с бюджети, във връзка с възстановяване на разходите по командироването на магистрат, се извършва само в случаите, когато магистрат е поканен за изслушване във ВСС.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково разходите за закупуване на 1 /един/ брой климатик марка „GREE” на стойност ....., 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.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване и монтаж на кабина с бариера, както и изграждане на фундаменти и кабелни трасета.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до произнасяне на Комисия „Управление на собствеността“.

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

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с ....., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ....., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ...., съгласно Приложение № 1.
5. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с ...., съгласно Приложение № 1.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., съгласно Приложение № 1.
7. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ....., съгласно Приложение № 1.
8. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., съгласно Приложение № 1.
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със ....., съгласно Приложение № 1.
10. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” със ....., съгласно Приложение № 1.

Разни.

25. 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.
Отложена по протокол № 43/16.11.2016 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се поканят Сдружение „Сефита”, двамата съпредседатели на Гражданския съвет и представител на Министерство на правосъдието за следващото заседание на комисията, което ще се проведе на 30.11.2016 г. от 10.30 часа, за обсъждане на необходимите бюджетни средства и финансирането на дейността.


27. ОТНОСНО: Прехвърляне на активи от баланса на ВСС по баланса на ВКС, ВАС и Окръжен съд гр. Ловеч.

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 предоставените за стопанисване сгради, от баланса на ВСС по баланса на ВАС в размер на ...., на Окръжен съд гр. Ловеч в размер на .... и на ВКС в размер на ...., съгласно приложените справки.


28. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността” по протокол № 23/09.11.2016 г. във връзка с писмо от Главния прокурор на Република България, с искане за предоставяне на отчетни стойности за сгради, намиращи се в почивна база „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна, необходими за подаване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА настоящия доклад на комисия „Управление на собствеността” за предприемане на действия по извършване на оценка на всяка една от сградите на ПБ „Св. Св. Константин и Елена”, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”.


29. ОТНОСНО: Информация на Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за III-то тримесечие на 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията на Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за III-то тримесечие на 2016 г.
 

30. ОТНОСНО: Фактура за членски внос на Висшия съдебен съвет на Република България в Европейската мрежа на съдебните съвети за 2017 г., изпратена от КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на .... за плащане на годишен членски внос за ЕМСС за 2017 г. 
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2016 г.


31. ОТНОСНО: Решение на КПКИТ по протокол № 38/21.11.2016 г. във връзка с получена покана от представителството на САЩ за участие в делегация за официално посещение на изложение Consumer Electronics Show /CES/, което ще се състои на 5 – 8 януари 2017 г. в Лас Вегас, САЩ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Не възразява да бъдат командировани за посещение на изложение Consumer Electronics Show, което ще се състои от 5 до 8 януари 2017 г. в Лас Вегас, САЩ, следните лица:
	Мария Кузманова – член на ВСС и член на Комисия „ПКИТ”

Мирослава Чирпъкова – началник отдел „ИОООС”, АВСС

2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки за всички командировани лица са за сметка на Висшия съдебен съвет.

3. ПРЕПРАЩА решение по т. 22 от протокол на КПКИТ на Комисия по  правни и институционални въпроси за изразяване на становище относно възможността за организиране на пътуването, застраховането, хотелските резервации и др. дейности свързани с официално посещение на изложение Consumer Electronics Show, което ще се състои от 5 до 8 януари 2017 г. в Лас Вегас, САЩ, чрез Търговското представителство към Посолството на САЩ, а не чрез Юнайтед Травъл Ейджънси ЕООД, с което ВСС има сключен договор за осигуряване на самолетни билети, медицински застраховки, хотелски резервации в чужбина за членовете на ВСС, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители, както и придружаващи ги лица при служебни пътувания в чужбина и за предприемане на действия по компетентност.


32. ОТНОСНО: Решение на КПКИТ по протокол № 38/21.11.2016 г. относно детайлизиране на предложението за разширяване обхвата на централизирана система за случайно разпределение. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на .... с ДДС за сключване на извънгаранционен договор и за реализация на допълнителни функционалности поискани от съдилищата и приети от Комисия „ПКИТ”.
2. Изпраща решението по т.1 на Комисия „ПКИТ” по компетентност. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

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


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство”.

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 § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... за внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


40. ОТНОСНО: Връщане на гаранция за изпълнение по договор за доставка на гориво за отопление на сградите на съдебната система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде освободена гаранция за добро изпълнение на борсов договор за доставка на гориво за отопление на сградите на съдебната власт сключен между ВСС и „ДМВ” ЕООД, в размер на ....


41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на. скенер.
Извлечение от протокол № 38/21.11.2016 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 на Апелативен съд гр. Варна за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуването на 1 бр. скенер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на съдебен служител.

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. Никопол по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол разходите за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2016 г.


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора 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:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка” в размер на .... с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 21.10.2016 г., издаден от Софийски районен съд.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Стара Загора по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” в размер на ..... за изплащане на държавна такса.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


44. ОТНОСНО: Приемане на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, намиращи се в гр. Червен бряг, ул. „Отец Паисий” № 4 и в гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров” № 59.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” изразява съгласие по направеното предложение от комисия „Управление на собствеността”.


45. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на ДДС № 08/16.09.2014 г. на Министерство на финансите, и проект на писмо.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до Националната агенция по приходите относно информация за регистрираните, събраните, непогасените вземания по актове издадени от съдебната власт, както и информация относно служебно отписаните публични вземания поради изтекъл 10-годишен давностен срок на основание на чл. 173, ал. 2 от ДОПК за периода 2004-2015 г.


46. ОТНОСНО: Задължения за такса битови отпадъци за 2013 г. – 2016 г. към община Исперих.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход от бюджета на Висшия съдебен съвет за погасяване на задължения за неизплатени такса битови отпадъци и лихвите по тях на Районен съд гр. Исперих и Районна прокуратура гр. Исперих за периода 2013 – 2016 г.
2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт, на основание на чл. 388, ал. 2 от Закона за съдебната власт и § 82 от преходните и заключителни разпоредби на същия и произтичащите от собствеността на имотите задължения за такса битови отпадъци се обезпечават и планират по бюджета на Висшия съдебен съвет.
3. Разходите свързани с актуализиране или съставяне на акт за собственост да бъдат извършвани в рамките на утвърдените бюджети на органите на съдебната власт. 


49. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 24.11.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 24.11.2016 г.

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

„Дава съгласие”

1.1. 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.

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

1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели по чл. 73, ал. 4 от ЗСВ и горива за отопление до края на 2016 г.

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление до края на 2016 г.

1.5. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда за 2016 г.

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.


50. 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 24.11.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2016 г.

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

„Дава съгласие”

2.1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на. скенер.

2.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на СБКО и неотложни текущи разходи до края на 2016 г.

2.4. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.

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

2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на облекло на завърнал се от майчинство служител.

2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на допълнително средства по бюджета на съда за 2016 г.

2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.

2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за монтиране на газова уредба на автомобил и поставяне на три броя шкафове за съхранение на архивни дела.

2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на съдебен служител.

2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за обзавеждане и закупуване на климатици на 4 броя кабинети.

2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя влагоуловители за архивни помещения.

2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство”.

- „Отлага”

2.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата.

3. Разни.

3.1. Прехвърляне на активи от баланса на ВСС по баланса на ВКС, ВАС и Окръжен съд гр. Ловеч.

3.2. Задължения за такса битови отпадъци за 2013 г. – 2016 г. към община Исперих.




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








