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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  48
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 7 декември 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: Писмо от Върховен касационен съд, с искане за 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:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Върховен касационен съд, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с .....


2. ОТНОСНО: Искане от главния инспектор на ИВСС за осигуряване на средства за закупуване на 20 бр. компютърни конфигурации и 6 бр. скенери.
Извлечение от протокол № 39/28.11.2016 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 за 2016 г. на Инспектората към ВСС по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 20 бр. компютърни конфигурации и 6 бр. скенери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за корекция на бюджета на съда за 2016 г. по § 01-00 „Заплати”, поради прекъсната командировка на магистрат. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
С цел възстановяване на осигурени средства за изплащане на разлика в работна заплата, във връзка с изпълнение на решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г., на командирован магистрат, чиято командировка е прекъсната,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен 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 Апелативен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 8 броя компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 39/28.11.2016 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 за 2016 г. на Окръжен съд гр. Видин по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 8 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.



5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от ЗЧСИ.

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. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” на Окръжен съд гр. Габрово с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на климатична система колонен тип.
Извлечение от протокол № 25/30.11.2016 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 за 2016 г. на Окръжен съд гр. Добрич по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на климатична система колонен тип.
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 Окръжен съд гр. Кюстендил 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 Окръжен съд гр. Кюстендил 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”.





8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик 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 корекция по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик 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 § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.  


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за доставка и монтаж на бариера и кабина за охрана, включително и извършването на строителни и монтажни работи.
Извлечение от протокол № 25/30.11.2016 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 за 2016 г. на Окръжен съд гр. Силистра по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ..... за доставка на бариера и кабина за охрана. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка” с ..... за строително - монтажни работи.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


10. 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.


11. 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”.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен скенер.
 Извлечение от протокол № 39/28.11.2016 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 за 2016 г. на Административен съд гр. Плевен по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой документен скенер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 39/28.11.2016 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 за 2016 г. на Административен съд гр. Сливен по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации.
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. Ботевград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Извлечение от протокол № 25/30.11.2016 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 за 2016 г. на Районен съд гр. Ботевград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на копирна машина Xerox WC 5945i.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 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 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. Бургас 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. Бургас за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ......


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, във връзка с участие в работни групи към 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 Районен съд гр. Варна за 2016 г. с ....., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, във връзка с участие в работни групи към ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Варна с ....
 

17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на асансьора в сградата.
Извлечение от протокол № 25/30.11.2016 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 за 2016 г. на Районен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка” с ..... за ремонт на асансьора в сградата.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за отстраняване на аварийно обрушване на фасадната мазилка на сградата.
Извлечение от протокол № 25/30.11.2016 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 за 2016 г. на Районен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка” с ..... за отстраняване на аварийно обрушване на фасадната мазилка на сградата.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини.
Извлечение от протокол № 39/28.11.2016 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 за 2016 г. на Районен съд гр. Велики Преслав по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 2 бр. копирни машини.
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. Дупница за осигуряване на средства за закупуване на телефонна централа.

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 § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на телефонна централа.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на многофункционални копирни машини.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Казанлък по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 2 броя многофункционални копирни машини Xerox Work Centre 5945i с единична цена ..... и Xerox Work Centre 5325 с единична цена .....
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. монитори и 1 бр. DVI кабел.
Извлечение от протокол № 39/28.11.2016 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 за 2016 г. на Районен съд гр. Казанлък по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 5 бр. монитори и 1 бр. DVI кабел.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй 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. Козлодуй 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. 


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Котел 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. Котел 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”.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за издръжка 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 за 2016 г. на Районен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за издръжка до края на годината.
 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. Петрич 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. Петрич по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ....., за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на финансовата 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.

 
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Извлечение от протокол № 39/28.11.2016 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 за 2016 г. на Районен съд гр. Пещера по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на сървър.
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. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на компютърна периферна техника /външна памет 8 ТВ/ и аудио-записваща озвучителна система.
Извлечение от протокол № 39/28.11.2016 г. от заседание на КПКИТ.

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. Разлог по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на компютърна периферна техника /външна памет 8 ТВ/.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Разлог по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на аудио-записваща озвучителна система.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Извлечение от протокол № 39/28.11.2016 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 за 2016 г. на Районен съд гр. Чепеларе по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за вътрешно преустройство – разделяне на кабинет и обособяване на две отделни помещения за ползване от съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за обследване на електрическата инсталация.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за ремонт на архивно помещение и оборудване с нови стелажи.

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 .

34. 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 § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ....., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ....., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ....., съгласно Приложение № 1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с ....., съгласно Приложение № 1.
8. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
10. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ......, съгласно Приложение № 1.
 
Разни.

35. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС, да взема решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт. 
2. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да взема решения за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС, във връзка с управлението на имуществото на съдебната власт, както и за всички действия свързани с преоценката на активите.


36. ОТНОСНО: Възстановяване на разходи между органи на съдебната власт и други ползватели на съдебни сгради.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на съдебни сгради, да не изискват възстановяване на разходи, които се разпределят между отделните ползватели на сградите за фактури получени и платени в периода 09.12.2016 г. – 31.12.2016 г.
Възстановяването на разходи следва да се извършва само от ползватели на сградите, които не са органи на съдебната власт.


37. ОТНОСНО: Запитване до Министерство на финансите относно прехвърляне на салда по счетоводни сметки от баланса на Министерство на правосъдието по баланса на Висшия съдебен съвет, и проект на писмо.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до Министерство на финансите, относно прехвърляне на салда по счетоводни сметки от баланса на Министерство на правосъдието по баланса на Висшия съдебен съвет. 

38. ОТНОСНО: Включване на допълнителни обекти в преоценката на недвижимите имоти на съдебната власт към 2016 г.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА настоящия доклад на комисия „Управление на собствеността” за предприемане на действия по включване на обектите по с/ка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт”, с/ка 2202 „Инфраструктурни обекти” и с/ка 2091 „Капитализирани разходи по наети/предоставени за ползване ДМА” в предстоящата преоценка към 2016 г. на недвижимите имоти на съдебната власт.


39. ОТНОСНО: Молба от ...... за възстановяване на надвзети суми, удържани от трудово възнаграждение от ТД на НАП Варна, офис Търговище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Възлага на председателя на Районен съд гр. Омуртаг, във връзка с негово писмо изх. № 1084/24.10.2016 г., да установи точния размер на принудително събраната сума, която подлежи на възстановяване на ......
2. За подлежащата на възстановяване сума по т. 1 председателя на Районен съд гр. Омуртаг да уведоми ТД на НАП Варна, с оглед отправяне на мотивирано писмено искане за възстановяване до ВСС, на основание чл.17, ал. 3 от Инструкция за взаимодействие.
3. Председателят на Районен съд гр. Омуртаг да уведоми жалбоподателя ....... за предприетите действия.


40. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за наем на зала, във връзка с провеждането на Общо събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Главния секретар на Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Универсиада” ЕАД за наем на многофункционална зала, намираща се в гр. София, бул „Шипченски проход” № 2, заедно със спомагателни стаи, всички прилежащи помещения и оборудване за техническо обезпечаване за дните 14.01.2017 г. и 21.01.2017 г. с наемна цена общо .... без ДДС за двата дни съгласно приложения проект, с право включително да го изменя и прекратява.


41. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за пълно сервизно обслужване на 6 (шест) броя многофункционални машини „Xerox”, модели WC 5645, С 55, WC Pro 265, WC 4595 и 2 (два) броя WC 5865.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Инфо – АДЛ” ООД за пълно сервизно обслужване на 6 (шест) броя многофункционални машини „Xerox”, модели WC 5645, С 55, WC Pro 265, WC 4595 и 2 (два) броя WC 5865 за срок от 1 (една) година, на обща стойност до .... без ДДС.


42. ОТНОСНО: Отчет от Консорциум „Лирекс БГ” ООД – „Индекс-България” ООД за основните дейности по следгаранционното обслужване на АИС „Бюра съдимост” през 2016 г., изпратен от КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. УКАЗВА на органите на съдебната власт, в които е инсталиран АИС „Бюро съдимост” да сключат договор за следгаранционна поддръжка на АИС „Бюро съдимост” с Консорциум „Лирекс БГ” ООД – „Индекс-България” ООД за срок от една календарна година, считано от 01.01.2017 г. при непроменени условия и цена, по образец.
2. Заплащането на дължимата сума по договора да се извърши еднократно в рамките на утвърдените бюджети на органите на съдебната власт за 2017 г. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

44. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № ВСС-404/06.12.2016 г. относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на правосъдието с вх. № ВСС-404/06.12.2016 г. относно проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


45. ОТНОСНО: Възстановяване по депозитната сметка на Районен съд гр. Карлово на грешен превод.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Висшия съдебен съвет да възстанови по депозитната сметка на Районен съд гр. Карлово сума в размер на ......


46. ОТНОСНО: Възнаграждения на външни експерти участници в работна група за изготвянето на проекти на Правила по въпросите, посочени в чл. 360е, ал. 1 от Наредба по чл. 360т от ЗСВ за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до окомплектоване на преписката и уточняване предмета на услугите, които ще бъдат предоставени от външните експерти, от дирекция „ИССС”, с оглед изразяване на становище от дирекция „Правна”.


47. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-2903/22.11.2016 г. относно невъзможност да бъдат усвоени целево отпуснати средства.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УКАЗВА на административния ръководител на Софийски районен съд в срок до 06.01.2017 г. да информира Комисия „Бюджет и финанси” за размера на неусвоените целево отпуснати средства за нуждите на съда, за обзавеждане, доставка на офис и друга техника и компютърно и телекомуникационно оборудване на сградата на бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23. 
Средствата ще бъдат осигурени по бюджета на съда за 2017 г., на основание чл. 2, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. 


48. ОТНОСНО: Писмо от „.....” АД с предложение за предоставяне на информационна система за извършване на електронни разплащания към държавни и местни органи, разработена по проект на ОПАК и собственост на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изпратено от КПКИТ, за запознаване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от „.....” АД с предложение за предоставяне на информационна система за извършване на електронни разплащания към държавни и местни органи, разработена по проект на ОПАК и собственост на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 

49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за структурно окабеляване на 4-ти етаж от административната сграда.
Извлечение от протокол № 40/05.12.2016 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. Търговище по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за структурно окабеляване на 4-ти етаж от административната сграда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


50. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно информация за изпълнение на препоръките от Доклада за оценка на България от Четвъртия кръг на мониторинга на Групата държави срещу корупцията (ГРЕКО) на тема „Превенция на корупцията по отношение на народните представители, съдии и прокурори”, за периода септември – декември 2016 г., изпратено от КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Висшият съдебен съвет има утвърдени Правила за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, приети с решение на ВСС по протокол № 34/27.10.2011 г.


51. ОТНОСНО: Писмо от Офиса на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за възстановени разходи за участие в дейностите на ЕМСС, за периода януари – юли 2016 г., изпратено от КПИВ.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Офиса на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за възстановени разходи за участие в дейностите на ЕМСС, за периода януари – юли 2016 г. 


53. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Враца относно промяна на лихвените условия от обслужваща банка на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Административен съд гр. Враца, във връзка с промяна на лихвените условия от обслужваща банка на съда.


54. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 08.12.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 08.12.2016 г.

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

„Дава съгласие”

1.1. Писмо от Върховен касационен съд, с искане за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.2. Искане от главния инспектор на ИВСС за осигуряване на средства за закупуване на 20 бр. компютърни конфигурации и 6 бр. скенери.

1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за корекция на бюджета на съда за 2016 г. по § 01-00 „Заплати”, поради прекъсната командировка на магистрат. 

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 8 броя компютърни конфигурации.

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от ЗЧСИ.

1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на климатична система колонен тип.

1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.

1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.

1.9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за доставка и монтаж на бариера и кабина за охрана, включително и извършването на строителни и монтажни работи.

1.10. 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.

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

1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен скенер.

1.13. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации.

1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

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

1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, във връзка с участие в работни групи към ВСС.

1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на асансьора в сградата.

1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за отстраняване на аварийно обрушване на фасадната мазилка на сградата.

1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини.

1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за закупуване на телефонна централа.

1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на многофункционални копирни машини.

1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. монитори и 1 бр. DVI кабел.

1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на 2016 г.

1.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

1.26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за издръжка до края на годината.

1.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на финансовата 2016 г.

1.28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за закупуване на сървър.

1.29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на компютърна периферна техника /външна памет 8 ТВ/ и аудио-записваща озвучителна система.

1.30. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за структурно окабеляване на 4-ти етаж от административната сграда.

1.31. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на сървър.

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

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

4. Разни.

4.1. Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.

4.2. Възстановяване на разходи между органи на съдебната власт и други ползватели на съдебни сгради.

4.3. Необходимост от сключване на договор за наем на зала, във връзка с провеждането на Общо събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет.

4.4. Необходимост от сключване на договор за пълно сервизно обслужване на 6 (шест) броя многофункционални машини „Xerox”, модели WC 5645, С 55, WC Pro 265, WC 4595 и 2 (два) броя WC 5865.

4.5. Писмо от председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-2903/22.11.2016 г. относно невъзможност да бъдат усвоени целево отпуснати средства.





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








