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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  50
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 20 декември 2016 г.




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

ОТСЪСТВА: Елка Атанасова


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

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 08.12.2016 г.,
Р Е Ш И :

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

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за издръжка до края на годината.
Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 08.12.2016 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик 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”.


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”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 08.12.2016 г.,
Р Е Ш И :

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: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за закупуване на климатик.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 08.12.2016 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Берковица по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на един брой климатик „Mitsubishi” модел MSZ-SF50VE.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за разплащане абонамент „Апис-право” за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 08.12.2016 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Берковица за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за разплащане абонамент „Апис-право” за 2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 08.12.2016 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Костинброд 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.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 08.12.2016 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Несебър по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой копирна машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за издръжка до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 08.12.2016 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Червен бряг 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”.


9. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Районен съд гр. Средец във връзка с ремонт на покрив на сградата, в която е настанен съда. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Сумата в размер на ...... да бъде предвидена по бюджета на Районен съд гр. Средец за 2017 г., с цел осигуряване на финансиране на частта на съда, от ремонта на покрив на сградата, в която се помещава.
2. Решението по т. 1 да бъде изпратено на комисия „Управление на собствеността”, за сведение.


10. ОТНОСНО: Писма с вх. № ВСС – 1229/16.12.2016 г. от Прокуратура на Република България и с вх. № ВСС – 968/14.12.2016 г. от Районен съд гр. Сандански.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 08.12.2016 г.,
Р Е Ш И :

На основание чл. 2, ал. 5 от Закова за държавния бюджет на Република България за 2017 г. да бъдат осигурени по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., за сметка на наличностите по сметки от предходни години, неусвоените суми от целево отпуснати средства през 2016 г. по бюджети на органите на съдебната власт, за извършване на основни ремонти, обзавеждане, доставка на офис и друга техника и компютърно и телекомуникационно оборудване, изграждане на пожароизвестителни инсталации и др.

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

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

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 08.12.2016 г.,
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с ....., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ....., съгласно Приложение № 1.

Разни.

12. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 28/13.12.2016 г. относно приемане на мерки в резултат на проведената на 09.12.2016 г. среща с председателя, съдии и съдебни служители от Софийски районен съд и набелязаните проблеми.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на комисията.
ВЪЗЛАГА на Красимира Василева - началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС да изготви доклад до КСА за определяне на обхвата и предмета на анализа.


13. ОТНОСНО: Писмо вх. № ВСС – 1217/16.12.2016 г. от Министерство на правосъдието относно предоставяне на обобщена статистическа информация по Механизма за сътрудничество и оценка за 2016 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на правосъдието относно предоставяне на обобщена статистическа информация по Механизма за сътрудничество и оценка за 2016 г.
 

14. ОТНОСНО: Доклад № ДИ 3 ЯМ - 3/27.07.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Ямбол.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение Доклад № ДИ 3 ЯМ - 3/27.07.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Ямбол.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


15. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Кула.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема резултатите – констатации, изводи и одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Кула.


16. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Тополовград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Тополовград.
2. Одобрява изпълнението на препоръките в плана за действие, утвърден от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград, съгласно представената писмена информация.


18. ОТНОСНО: Командироване на член на Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММС-НД) за участие в 38-та Редовна среща на Европейската съдебна мрежа, която ще се проведе на 22.02.2017 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована за участие в 38-та Редовна среща на Европейската съдебна мрежа, която ще се проведе на 22.02.2017 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия.
- Ангелина Йоргакиева Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна и национално лице контакт за Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММС-НД).
2. Разходът за една нощувка е за сметка на организаторите на срещата. Разходът за една нощувка по фактически размер е за сметка на ВСС.
3. Пътните разходи, разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
Забележка: Европейската съдебна мрежа ще възстанови пътни разходи в размер до ..... на участник, като подробна информация относно условията за възстановяване на разходите за път ще бъде изпратена допълнително до участниците.


19. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив относно актуализиране на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” ще се произнесе след решение на Комисия по правни и институционални въпроси.


20. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за безвъзмездно предоставяне на 38 броя мобилни радиостанции, 14 броя портативни радиостанции и 5 броя зарядни устройства за портативна радиостанция за нуждите на ОС „ИН” – София.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 08.12.2016 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28 от Закона за държавната собственост, Прокуратурата на Република България да предостави безвъзмездно 38 броя мобилни радиостанции, 14 броя портативни радиостанции и 5 броя зарядни устройства за портативна радиостанция за нуждите на ОС „ИН” – София.


21. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на лек автомобил ....с рег. № .... от Окръжна прокуратура гр. Монтана на ОД на МВР – Монтана, както и за продажба чрез търг на автомобили с отпаднала необходимост.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 08.12.2016 г.,
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28 от Закона за държавната собственост, Прокуратура на Република България да прехвърли безвъзмездно собствеността на лек автомобил .... с рег. № .... числящ се на Окръжна прокуратура гр. Монтана на ОД на МВР – Монтана.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ Прокуратура на Република България да предложи за продажба чрез търг 15 броя служебни автомобили по приложения списък, при спазване изискванията на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост. 


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ и КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 08.12.2016 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Апелативен съд гр. София за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ......, 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.


23. ОТНОСНО: Възстановяване по депозитната сметка на Районен съд гр. Пазарджик на сума представляваща конфискувани депозити за вещи лица.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Пазарджик да възстанови с код 90 по набирателната си сметка конфискувани депозити в общ размер на ......


26. ОТНОСНО: Подновяване на годишния абонамент за право на ползване на правно-информационния софтуер „АПИС”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ..... за подновяване на годишния абонамент за право на ползване на правно-информационния софтуер „АПИС”.


27. ОТНОСНО: Плащане по договор № 65-06-002/13.09.2016 г. между ВСС и „.......” ЕООД с предмет: Изработване на 2 броя документации за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ - открита процедура с предмет „Консултантски услуги за изготвяне на подробни анализи на европейската практика и разработване на правила, методологии, стандарт и други” и публично състезание с предмет „Логистично осигуряване на обучения, събития и осигуряване на мерките за информация и публичност” във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система” по договор № BG05SFOP001-3.001-0002-С01/08.09.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати ...... с ДДС по договор № 65-06-002/13.09.2016 г. между ВСС и „.........” ЕООД с предмет: Изработване на 2 броя документации за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ - открита процедура с предмет „Консултантски услуги за изготвяне на подробни анализи на европейската практика и разработване на правила, методологии, стандарт и други” и публично състезание с предмет „Логистично осигуряване на обучения, събития и осигуряване на мерките за информация и публичност” във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система” по договор № BG05SFOP001-3.001-0002-С01/08.09.2016 г.
Сумата да се изплати със средства от бюджета на ВСС.


28. ОТНОСНО: Предложение за разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт § 51-00 на органите на съдебната власт за 2017 г. и визия за необходимите основни ремонти за 2018 г. и 2019 г., изпратено от КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. СЪГЛАСУВА предложението за разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт § 51-00 на органите на съдебната власт за 2017 г. и визия за необходимите основни ремонти за 2018 г. и 2019 г.
2. ВРЪЩА преписката на Комисия „Управление на собствеността” за внасяне в заседание на Пленума на ВСС. 


29. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за подмяна на стойки на външни тела на климатици, подмяна на мебели в деловодства, осветителни тела и щори.
Извлечение от протокол № 26/14.12.2016 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 08.12.2016 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Варна за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...... за подмяна на стойки на външни тела на климатици, подмяна на мебели в деловодства, осветителни тела и щори.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


30. ОТНОСНО: Информация от КАК към Съдийската колегия на ВСС относно годишно планиране на процедурите по атестиране за 2017 г. в Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА информацията относно годишното планиране на процедурите по атестиране за 2017 г. в Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.


31. ОТНОСНО: Проект на решение за допълване на решение на Пленума на ВСС по протокол № 46/15.12.2016 г., т. 8.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 08.12.2016 г.,
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА решение на Пленума на ВСС по т. 8 от протокол                 № 46/15.12.2016 г. като създава нова т. 1 със следния текст:
НАМАЛЯВА ПРИХОДИТЕ по бюджета на съдебната власт за 2016 г. общо с ........
Съществуващият текст се запазва като т. 2.


32. 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 да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Доклад № ДИ 3 ЯМ - 3/27.07.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Ямбол.
2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Кула.
3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Тополовград.



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

      			    	                  ДИМИТЪР УЗУНОВ
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