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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  49
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 14 декември 2016 г.




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

ОТСЪСТВА: Румен Боев

От администрацията на ВСС присъстваха: Ралица Виденова – началник отдел „ФРА”, Ирина Иванова – началник отдел „БФ”, 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: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г., на основание Постановление № 347 на Министерския съвет от 08.12.2016 г. 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 :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ИЗВЪРШВА промени по бюджета на съдебната власт за 2016 г. в изпълнение на Постановление № 347 на Министерския съвет от 08.12.2016 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА ПРИХОДИТЕ ОБЩО С ......
2. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С .....
в т.ч. по показател и подпоказател, както следва:
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) ....


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, за участие в Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България.


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. Велико Търново за 2016 г. със ....., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, за участие в Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Велико Търново със .....
 

3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

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. Силистра 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 § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за текуща издръжка 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 на бюджета на Софийски окръжен съд за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със ....., с цел осигуряване на средства за текуща издръжка 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.


5. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на годината.

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 Специализиран наказателен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели 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”.


6. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Специализиран наказателен съд 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 Специализиран наказателен съд 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: 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.


8. ОТНОСНО: Компенсирани промени по бюджетите на Окръжен съд гр. Велико Търново и Районен съд гр. Пирдоп за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА компенсирани промени по бюджетите на Районен съд гр. Пирдоп и Окръжен съд гр. Велико Търново за 2016 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Велико Търново с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Пирдоп с .....


9. 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 § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗСВ и КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Кубрат за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ за неспазено предизвестие, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Кубрат за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за текуща издръжка 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 на бюджета на Районен съд гр. Кубрат за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел осигуряване на средства за текуща издръжка 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.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на изпълнителен лист за присъдено обезщетение от 01.11.2016 г., издаден от Окръжен съд гр. Кюстендил.

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. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на изпълнителен лист за присъдено обезщетение от 01.11.2016 г., издаден от Окръжен съд гр. Кюстендил.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител, за участие в работна група по изготвянето на Наредби и Правила по ЗСВ.

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. Пазарджик за 2016 г. с ....., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител, за участие в работна група по изготвянето на Наредби и Правила по Закона за съдебната власт, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пазарджик с ....


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Поморие по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ....., за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели 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.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и свидетели.

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. Разлог по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ....., за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели 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.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Разлог за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и свидетели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.

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. Севлиево за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, 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. Стара Загора за 2016 г. с ....., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, 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. Стара Загора с .....


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково 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. Хасково 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”. 


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за оборудване и ремонт на архивохранилище. 

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 Апелативен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка” с ..... за оборудване и ремонт на архивохранилище. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.

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

20. 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” с ....., 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” с ....., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с ....., съгласно Приложение № 1.
 7. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” 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” със ....., съгласно Приложение № 1.
10. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., съгласно Приложение № 1.

Разни.

21. ОТНОСНО: Доклад /Уведомление/ от Милка Итова – член на ВСС във връзка с командироването й в гр. Братислава, Словакия, за периода 11-14 декември 2016 г. за участие в среща на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети по проект 2 „Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от Милка Итова – член на ВСС във връзка с командироването й в гр. Братислава, Словакия, за периода 11-14 декември 2016 г. за участие в среща на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети по проект 2 „Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите”.
 

22. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на Република България свързано с начина на заплащане на разходите за Общото събрание на прокурорите за избор на член на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УКАЗВА разходите за командироване /пътни, дневни, квартирни пари, в т.ч. и разходи за осъществяване на организиран транспорт чрез лицензиран превозвач/ на участниците в Общото събрание на прокурорите за избор на член на ВСС, което ще се проведе на 14 януари и 21 януари 2017 г., в гр. София, да бъдат извършени от съответните прокуратури, в качеството им на третостепенни разпоредители по бюджета на съдебната власт.
След представяне на обобщена информация от Прокуратура на Република България за размера на извършените разходи във връзка с участието в Общо събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет, ще бъде извършена корекция между бюджетите на Прокуратурата на РБ и ВСС.


24. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Велико Търново относно дължимо обезщетение по чл. 221, ал. 2 от КТ, във връзка с чл. 229 от ЗСВ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Висшият съдебен съвет няма правомощия да тълкува закони и да дава указания по тяхното прилагане.
Поставеният въпрос е от компетентност на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново.


25. ОТНОСНО: План-сметка за разходите за организиране и провеждане на Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет на 14 и 21 януари 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ОДОБРЯВА план-сметка за разходите за организиране и провеждане на Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет, насрочено за 14 и 21 януари 2017 г.
2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише одобрената по т. 1 план-сметка.


26. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за следгаранционно абонаментно обслужване на системата за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ на територията на сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12.

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 „.....” ЕООД за следгаранционно абонаментно обслужване на системата за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ на територията на сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12, за срок от 2 (две) години, на обща стойност ..... без ДДС.


27. ОТНОСНО: Абонаментно поддържане на програмен продукт Aladin за нуждите 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 с „....” ООД договор за абонаментно поддържане на програмен продукт Aladin за нуждите на ВСС за срок от две години с право да го изменя и прекратява, като клаузите по договора остават непроменени.  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

28. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
 

29. ОТНОСНО: Корекция на бюджета за дейността на учебно и почивно дело на Прокуратурата на Република България, в рамките на утвърдения бюджет за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Прокуратурата на Република България, в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България за 2016 г., съгласно приложението.
 

30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. принтери.
Извлечение от протокол № 41/12.12.2016 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 Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 4 броя принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 41/12.12.2016 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 корекция по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 1 брой принтер.
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 корекция по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Кюстендил по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация и 1 брой UPS.
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 Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Извлечение от протокол № 41/12.12.2016 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 Окръжен съд гр. Стара Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възнаграждения на съдебни заседатели и изплащане на суми по чл. 40, ал. 5 от КСО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Бургас по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели 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”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Бургас, с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО.
2.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации, 8 бр. монитори и 3 бр. безжични устройства.
Извлечение от протокол № 41/12.12.2016 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. Стара Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .... за закупуване на 8 броя компютърни конфигурации и 3 броя безжични устройства към тях за изграждане на информационна система пред съдебните зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


35. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд гр. Хасково с вх. № ВСС-838/12.12.2016 г. относно възстановяване на разходи свързани с доставка на дизелово гориво.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. По бюджета на Окръжен съд гр. Хасково, съгласно решение на Пленума на ВСС по т. 10 от протокол № 43/24.11.2016 г., са осигурени допълнителни средства с целево предназначение в размер на ...... за закупуване на дизелово гориво, поради което съда не следва да изисква възстановяване на суми за отопление от другите органи на съдебната власт настанени в сградата на Съдебна палата – Хасково.
2. Решението на Комисия „Бюджет и финанси” да се изпрати на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково.


36. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2016 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ......
3. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” с ......


37. ОТНОСНО: Необходимост от отпечатване на информационни брошури на английски език с данни за структурата и дейността на ВСС, за целите на международната дейност на Съвета.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТТЕГЛЯ т. 37 от дневния ред.


41. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Софийски районен съд за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Софийски районен съд, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г.


42. ОТНОСНО: Проект на писмо до Министерство на правосъдието относно приписани наеми за частите от съдебните сгради.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до Министерство на правосъдието относно приписани наеми за частите от съдебните сгради, в които са настанени второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на правосъдието.


43. ОТНОСНО: Проектни предложения за кандидатстване от страна на ВСС по ОП „Добро управление” по мерките от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 г.
Извлечение от протокол № 41/12.12.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА проектно предложение с наименование „Поетапно ресурсно обезпечаване на структурите в съдебната власт с необходимите технически средства и системен софтуер за реализиране на е-правосъдие”.
2. УТВЪРЖДАВА проектно предложение с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие”.
3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подаде проектните предложения пред Управляващия орган на ОПДУ в допустимия срок (31.12.2016 г.).


44. ОТНОСНО: Възнаграждения на външни експерти участници в работната група за изготвянето на проекти на Правила по въпросите, посочени в чл. 360е, ал. 1 от ЗСВ и на Наредба по чл. 360т от ЗСВ за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата.
Извлечение от протокол № 41/12.12.2016 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ...... за възнаграждение по два броя граждански договори с предмет: „Разработване на проекти за четири нормативни акта – по чл. 360 „е” от ЗСВ – Наредба за изисквания към интернет страниците, процесуалните действия и удостоверителните изявления, форматите и техническите изисквания”, по чл. 360 „и” от ЗСВ – Наредба за организацията и редът за водене, съхраняване и достъп до електронните дела, по чл. 360 „к” от ЗСВ – Правилник – Вътрешен ред за използване на електронен подпис и електронна идентификация от ОСВ и по чл. 360 „т” от ЗСВ – Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата”.
2. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да сключи два броя граждански договори с ..... и с ..... с предмет: „Разработване на проекти за четири нормативни акта – по чл. 360 „е” от ЗСВ – Наредба за изисквания към интернет страниците, процесуалните действия и удостоверителните изявления, форматите и техническите изисквания”, по чл. 360 „и” от ЗСВ – Наредба за организацията и редът за водене, съхраняване и достъп до електронните дела, по чл. 360 „к” от ЗСВ – Правилник – Вътрешен ред за използване на електронен подпис и електронна идентификация от ОСВ и по чл. 360 „т” от ЗСВ – Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата”.
3. Решението да се изпрати на комисия „Съдебна администрация”, за сведение. 


45. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Районен съд гр. Гълъбово по приложението на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341 от ЗСВ и Правилата за прилагането му.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОДКРЕПЯ решение на комисия „Съдебна администрация” по протокол № 38/14.12.2016 г., т. 19.


46. ОТНОСНО: Проектно предложение „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им” по Оперативна програма „Добро управление”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА проектно предложение „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им” по Оперативна програма „Добро управление”.


47. ОТНОСНО: Задължения за ТБО на Административен съд гр. Силистра.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА преписката за задължението на Административен съд гр. Силистра за такса битови отпадъци в размер на ....... към Агенция за държавна финансова инспекция по писмо вх. № ВСС-753/09.12.2016 г. и предоставената кореспонденция от Административен съд гр. Силистра на Комисия „Управление на собствеността”, за изразяване на становище.


48. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите № 61-00-91/14.12.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА съгласие да се използват средства от наличности по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт в размер до ...... за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г., по предложение на Министерство на финансите, съгл. писмо № 61-00-91/14.12.2016 г.

49. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 15.12.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 15.12.2016 г.

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
2. Промяна по бюджета на съдебната власт за 2016 г., на основание Постановление № 347 на Министерския съвет от 08.12.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
3. Писмо от Министерство на финансите № 61-00-91/14.12.2016 г.

4. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

„Дава съгласие”
4.1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за оборудване и ремонт на архивохранилище. 
4.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, за участие в Годишна среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България.
4.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. принтери.
4.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
4.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
4.6. Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на финансовата 2016 г.
4.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
4.8. Искане от и.ф. председател на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на годината.
4.9. Искане от и.ф. председател на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г. 
4.10. 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.
4.11. Компенсирани промени по бюджетите на Окръжен съд гр. Велико Търново и Районен съд гр. Пирдоп за 2016 г.
4.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възнаграждения на съдебни заседатели и изплащане на суми по чл. 40, ал. 5 от КСО.
4.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
4.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗСВ и КТ.
4.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на финансовата 2016 г.
4.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на изпълнителен лист за присъдено обезщетение от 01.11.2016 г., издаден от Окръжен съд гр. Кюстендил.
4.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител, за участие в работна група по изготвянето на Наредби и Правила по ЗСВ.
4.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
4.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и свидетели.
4.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.
4.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в работни групи към ВСС.
4.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации, 8 бр. монитори и 3 бр. безжични устройства.
4.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за издръжка до края на годината.

5. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г .
5.1. Корекция на бюджета за дейността на учебно и почивно дело на Прокуратурата на Република България, в рамките на утвърдения бюджет за 2016 г.
5.2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2016 г.
5.2. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

7. Разни.
7.1. Писмо от Главния прокурор на Република България свързано с начина на заплащане на разходите за Общото събрание на прокурорите за избор на член на ВСС.
7.2. План-сметка за разходите за организиране и провеждане на Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет на 14 и 21 януари 2017 г.
7.3. Необходимост от сключване на договор за следгаранционно абонаментно обслужване на системата за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ на територията на сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12.
7.4. Абонаментно поддържане на програмен продукт Aladin за нуждите на ВСС.
7.5. Проектни предложения за кандидатстване от страна на ВСС по ОП „Добро управление” по мерките от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 г.
7.6. Проектно предложение „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им” по Оперативна програма „Добро управление”.



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




