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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  8
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 15 февруари 2017 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 „Бюджет и финанси”, 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 2017 г.

1. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 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 2017 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 неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Ловеч по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Смолян по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


10. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на един брой климатик за сървърно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд София-град по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на един брой климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.


11. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за доставка и монтаж на стационарна архивна система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА искането на и.ф. административен ръководител на Административен съд София–град за прецизиране съобразно функционалното използване на стационарната архивна система в бъдеще, с оглед предстоящото преместване на съда в друга сграда.
  
  
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Шумен по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Ямбол по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за обследване на електрическата инсталация в сградата на съда.
Извлечение от протокол № 7/08.02.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Девня за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС, с цел осигуряване на средства за обследване на електрическата инсталация в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Кула по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Чирпан по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до изработване критерии и лимити за закупуване на компютърна техника, копирна техника, озвучителна техника и климатици в органите на съдебната власт, както и за централизирана доставка на тази техника, съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 45/08.12.2016 г., т. 40-А.
Да се изиска от работните групи разработените пределни цени – лимити, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 4/25.01.2017 г., т. 16.


18. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя метални куриерски колички.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд София-град разхода необходим за закупуване на 7 броя метални куриерски колички в размер на …., да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил разходите за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г.
Предлага на административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил да поднови искането си, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за шестмесечието.

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .

20. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” със …., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с …., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с …., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със …., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с …..., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ….., съгласно Приложение № 1.

Разни.

24. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен касационен съд относно изпълнение на чл. 7, ал. 4, т. 1 от ПМС № 258/2005 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от председателя на Върховен касационен съд относно изпълнение на чл. 7, ал. 4, т. 1 от ПМС № 258/2005 г.
2. Връща писмото от председателя на ВКС на Главния секретар на ВСС, за предприемане на действия по компетентност.


25. ОТНОСНО: Начисляване на несъбраните вземания от НАП по баланса на съдебната власт и провизирането им. 
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 16.02.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ в годишният финансов отчет на съдебната власт да бъдат начислени непогасени вземания към 31.12.2016 г., разпределени по периоди в зависимост от годината на образуване на изпълнително производство или от годината на регистриране на преписката в ИС на НАП в размер на …..., в изпълнение на ДДС № 08/16.09.2014 г. на Министерство на финансите.
2. ОПРЕДЕЛЯ непогасените вземания към 31.12.2016 г. по актове, издадени от органи на съдебната власт като трудно събираеми и несъбираеми с обща провизия съответно за трудносъбираемите 70 % и несъбираемите 100 % от стойността на вземането.
3. ОПРЕДЕЛЯ процент на провизиране на непогасените вземания към 31.12.2016 г., както следва:
3.1. Вземания от лица с прекратена регистрация, попадащи в хипотезата на чл. 86, ал. 1, т. 1 и 2 от ДОПК – 70 %;
3.2. Вземания от лица в открито производство по несъстоятелност – 70 %;
3.3. Вземания от лица с дълг категоризиран като несъбираем – 100 %;
3.4. Вземания от лица с прекратена търговска дейност, съгл. § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР – 70 %;
3.5. Вземания от лица с дълг категоризиран като трудно събираем – 70 % и
3.6. Вземания от лица с общ размер на публичния дълг под …. – 70 %.


26. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за предоставяне на услугата „Колокиране на комуникационно оборудване и поддръжка на уеб сървър“.

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 „…“ ООД за предоставяне на услугата „Колокиране на комуникационно оборудване и поддръжка на уеб сървър“ на стойност … без ДДС, за срок от 1 (една) година.


27. ОТНОСНО: Решение на КПИВ по протокол № 5/06.02.2017 г. във връзка с получени писма от координаторите по Проект 2 „Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите“ на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) с програма за 3-та среща по проекта, насрочена за 13-14 март 2017 г., в гр. Любляна, Словения и протокол от предходната среща, проведена през м. декември 2016 г. в гр. Братислава.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в третата среща на екипа по Проект 2 „Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите“, за периода 12-15 март 2017 г. в гр. Любляна, Словения:
- Милка Итова – член на Висшия съдебен съвет;
- Калин Калпакчиев – член на Висшия съдебен съвет;
- Саша Николова - преводач от български на английски език и обратно.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.


28. ОТНОСНО: Командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела за участие в 63-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе на 2-ри март 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в 63-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за периода 1-3-ти март 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия:
 - Валентина Бошнякова – съдия в Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – търговски дела;
- Галя Маринова – съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България.
2. Пътните разходи, както и разходите за една нощувка са за сметка на организаторите на срещата.
3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер, дневни пари, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет
 

29. ОТНОСНО: Решение на КПИВ по протокол № 6/13.02.2017 г. във връзка с получено писмо от Офиса на Европейската мрежа на съдебните съвети с покана за участие в четвърта среща на екипа по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение“, която ще се проведе в периода 16-17 март 2017 г., гр. Виена, Австрия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в срещата на екипа по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение“, за периода 15-18 март 2017 г. в гр. Виена, Австрия:
- Юлия Ковачева – член на Висшия съдебен съвет;
- Наталия Андреева - преводач от български на английски език и обратно.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.


30. ОТНОСНО: Решение на КПИВ по протокол № 6/13.02.2017 г. относно определяне на представител за участие в семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) на тема „Електронно правосъдие“, който ще се проведе на 31 март 2017 г. в гр. Амстердам, Холандия. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети на тема „Електронно правосъдие“, за периода 30.03.2017 г. – 01.04.2017 г. в гр. Амстердам, Холандия, следните лица: 
- Елка Атанасова – член на Висшия съдебен съвет;
- Саша Николова - преводач от български на английски език и обратно.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки на командированите лица, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.


31. ОТНОСНО: Преписка с вх. № ВСС – 1659/26.12.2016 г. образувана по сигнал на ….. относно възстановяване на неправомерно събрани суми, събрани и трансферирани в полза на ВСС, изпратена от КПЕ към СК и ПК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение преписката образувана по сигнал на … относно възстановяване на неправомерно събрани суми, събрани и трансферирани в полза на ВСС.
Мотиви: Комисия „Бюджет и финанси” многократно се е произнасяла с решения по поставения въпрос от сем. Каменови, поради което и предвид това, че не сочат нови факти и обстоятелства, счита че няма основания за промяна на взетите решения.


32. ОТНОСНО: Искане от сем. …. от гр. Враца с вх. № ВСС – 1659/16/08.02.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение искането от сем. ….. от гр. Враца.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Трън по § 10-00 „Издръжка“ в размер на ….. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


35. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Панагюрище за изразяване на становище относно заплащането на допълнително възнаграждение на съдия по вписванията.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА в рамките на утвърдения бюджет на Районен съд гр. Панагюрище за 2017 г. да бъде изплащано допълнително възнаграждение на съдия по вписванията, на който е възложено да изпълнява функциите на държавен съдебен изпълнител при условията на чл. 274, ал. 2 от ЗСВ.


36. ОТНОСНО: Информация за получените протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за съгласия/откази за участие в централизирания фонд СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията относно получените протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за съгласие/отказ за участие в централизирания фонд СБКО за 2017 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за промяна по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на средства за централизиран фонд СБКО за 2017 г. за подпомагане на магистрати и съдебни служители, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на органите на съдебната власт със ….., съгласно приложение № 1.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения” на ВСС със …...
Отчисленията в размер на ….. за създаване на централизирания фонд за СБКО за 2017 г. са направени на база на начислените средства за основни заплати на магистратите и съдебните служители от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка“ за закупуване на 10 000 литра гориво за отопление в размер на …...
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


38. ОТНОСНО: Преписка относно изплащане на допълнително възнаграждение при изпълнение на длъжността „съдия по вписванията“, за минали години – 2014 г. и 2015 г. на …. – съдии в Районен съд гр. Айтос, изпратена от КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


39. ОТНОСНО: Задължения за ТБО към Община Пирдоп.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задължения за такса битови отпадъци в размер на …., в т.ч. главница …. и лихва …. към Община Пирдоп за 2016 г.


40. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 16.02.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 16.02.2017 г.

1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.


41. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото заседание на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет след 16.02.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

- „Дава съгласие“

1.1. Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.2. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

1.3. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

1.4. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

1.5. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

1.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

1.7. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

1.8. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

1.9. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

1.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

1.11. Искане от и.ф. административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на един брой климатик за сървърно помещение.

1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

1.13. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за обследване на електрическата инсталация в сградата на съда.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .

2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

4. Разни

4.1. Необходимост от сключване на договор за предоставяне на услугата „Колокиране на комуникационно оборудване и поддръжка на уеб сървър“.

4.2. Информация за получените протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за съгласия/откази за участие в централизирания фонд СБКО.




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







