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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  9
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 22 февруари 2017 г.




ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Румен Георгиев – за председател
Елка Атанасова
Каролина Неделчева
Камен Иванов
Румен Боев

ОТСЪСТВА: Димитър Узунов
 

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” със ….. 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 Окръжен съд гр. Враца 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. Враца по § 10-00 „Издръжка“ за закупуване на 11 000 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“.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра 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. Силистра 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“.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин 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. Видин 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. Кюстендил 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. Кюстендил 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. Плевен 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. Плевен 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. Пловдив 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. Пловдив 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. Хасково 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. Хасково 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 Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. 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.
2. ЗАДЪЛЖАВА работните групи за следващото заседание на КБФ да предоставят разработените пределни цени – лимити, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 4/25.01.2017 г., т. 16.  


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на метална каса по ЗЗКИ.
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. Благоевград по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на метална каса по ЗЗКИ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом 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. Лом по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 6 000 л. дизелово гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за обзавеждане на работен кабинет на магистрат.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Нови пазар за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за обзавеждане на работен кабинет на магистрат.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли 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. Харманли по § 10-00 „Издръжка“ за закупуване на 3 500 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“.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица по наказателни дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас разходите в размер на …., за изплащане на възнаграждения на вещи лица по наказателни дела, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за доплащане на трудово възнаграждение.

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 Апелативен съд гр. Пловдив за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …., с цел осигуряване на средства за доплащане на дължими 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. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив разходите в размер на …., за доплащане на трудово възнаграждение на освободен от длъжност съдия за периода 01.09.2016 г. – 11.10.2016 г. да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ за 2017 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на съда за 2017 г., във връзка с прогнозиран недостиг за изплащане на възнаграждения за съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен разходите по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за възнаграждения на съдебни заседатели в размер на …., да бъдат изплатени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г.
При разработването на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. са заложени достатъчно средства за покриване на належащите разходи по параграфа.
При необходимост корекция по параграфа ще бъде извършена след анализ на шестмесечието, като ВСС ще осигури необходимите средства.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ на ВСС писмо от Районен съд гр. Нови пазар с вх. № ВСС – 2283/14.02.2017 г. в частта на искането за закупуване на компютърна техника на стойност …..

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

18. 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” с ….., 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” с …., съгласно Приложение № 1.

Разни.

20. ОТНОСНО: Сключване на договор за наем на недвижим имот, в полза на член на ВСС, който не притежава жилище на територията на гр. София.
Извлечение от протокол № 10/16.02.2017 г. от заседание на КУС.

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 за наем за задоволяване на жилищната нужда на г-н … – член на ВСС, с месечен лимит до …., от датата на встъпването му в длъжност като член на ВСС, за срок до изтичане на мандата на настоящия състав на ВСС, с право включително да го изменя и прекратява.


21. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите относно извършване на преоценка на недвижими имоти от независим (лицензиран) оценител.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на финансите относно извършване на преоценка на недвижими имоти от независим (лицензиран) оценител.


22. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България относно определяне на възнаграждение и код по НКПД за длъжността „младши следовател“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДОПЪЛВА ред 7, колона 2 от Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, като след длъжностите „Младши съдия“, „Младши прокурор“ добавя „Младши следовател“.
2. Възлага на сектор „Човешки ресурси“ да предприеме необходимите действия за определяне на код по Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/ за длъжността „Младши следовател“.


23. ОТНОСНО: Информация за поискано финансиране от органи на съдебната власт, участници в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2016/2017 г., изпратена от КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Във връзка с утвърдения рестриктивен бюджет на съдебната власт за 2017 г., ОТЛАГА разглеждането на точката до получаване на уточняваща/допълнителна информация от Комисия по правни и институционални въпроси, както следва:
- Предвидените средства за награден фонд, награди за инициативи и други в приложената Таблица за поисканото финансиране от ОСВ, участници в Образователна програма през учебната 2016-2017 г. допълнително необходими ли са към размера на средствата по т. 2.5 от решението на Комисията?
- Закупуването на Конституция на РБ за награден фонд, отпечатването на информационни брошури, посочени в т. 2.4, извън предвидените в приложената Таблица за поисканото финансиране от ОСВ ли са?
- За кои 156 органа на съдебната власт следва да се разреши осигуряване на награден фонд в размер на …. за инициативи, организирани от ОСВ при изпълнението на Образователната програма?
- Определяне на пределни цени за мероприятия – напр. симулативен съдебен процес, конференция; материали – напр. флашки, химикалки, цветен тонер и др., както и определяне на вида и пределните цени за награди и пределен лимит за броя на Конституциите на РБ, които могат да бъдат закупувани от органите на съдебната власт.


24. ОТНОСНО: Докладна записка от директора на дирекция „Вътрешен одит“ относно получен сигнал по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗСВ от Инспектората към ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Изпраща преписката на председателя на Софийски районен съд за извършване на проверка по сигнала от ИВСС.
2. Председателят на Софийски районен съд да уведоми ВСС, жалбоподателя и ИВСС за предприетите действия.


25. ОТНОСНО: Заповед № АД-755-01-172/17.02.2017 г. на главния секретар на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 януари 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение Заповедта на главния секретар на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 1 януари 2017 г.


26. ОТНОСНО: Предложение от главния инспектор на ИВСС за поощрение на …. – административен ръководител на Апелативна прокуратура гр. София с парична награда в размер на основното й месечно възнаграждение, изпратено от КАК при ПК на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващото заседание на комисията.


27. ОТНОСНО: Командироване на експерт за участие в среща на експертната подгрупа за европейско електронно правосъдие на ЕК относно европейския идентификатор за съдебна практика /ECLI/, която ще се проведе на 3 март 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Анелия Чомакова – главен експерт, отдел „Информационно обслужване на органите на съдебната власт“, дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“, АВСС, за участие в среща на експертната подгрупа за европейско електронно правосъдие на Европейската комисия относно европейския идентификатор за съдебна практика ECLI, за периода 2-4 март 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия.
 2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка: Европейската комисия ще възстанови пътните разходи за 1 експерт от държава-член на ЕС.


28. ОТНОСНО: Информация от постоянните комисии на ВСС -  КАК към ПК и СК на ВСС и КСКНСС към СК на ВСС за нови дейности за периода 2018 – 2020 г., в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 7/09.02.2017 г. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

I. По извлечение № 6/14.02.2017 г. от заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на ВСС:
1. По т. 8.1. ще бъдат предвидени средства за обявените свободни 19 щ.бр. „младши следовател“, като поради липса на конкретика и за 2019 г. и 2020 г. разчетите ще са за 19 щ.бр.
2. По т. 8.2. и т. 8.3. – поставените въпроси не са от компетентност на Комисия „Бюджет и финанси“.
3. По т. 8.4. за членовете на постоянните атестационни комисии към Апелативните прокуратури са предвидени средства по бюджета на ВСС за командироването им по дейности свързани с атестирането. Такива средства ще бъдат заложени и в бюджетните прогнози за 2018 г. – 2020 г.
II. По извлечение № 7/13.02.2017 г. от заседание на Комисията по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на ВСС:
1. Поставените въпроси не са от компетентност на Комисия „Бюджет и финанси“.
III. По извлечение № 6/20.02.2017 г. от заседание на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС:
1. Приема за сведение информацията.
2. Предлага на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС в срок до 30.06.2017 г. да представи на Комисия „Бюджет и финанси“ конкретни стойности по изброените дейности, които следва да се финансират с бюджетни средства. Същите ще бъдат включени при разработването на проектобюджета на съдебната власт за 2018 г., както и актуализираните бюджетни прогнози за 2019 г. и 2020 г., съгласно определените срокове в т. 2.2. от РМС № 37/19.01.2017 г. за бюджетната процедура за 2018 г. 


29. ОТНОСНО: Информация от постоянните комисии на ВСС - КПИВ, КПЕ към ПК и СК на ВСС и КДДИВСС към ПК и СК на ВСС за нови дейности за периода 2018 – 2020 г., в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 7/09.02.2017 г. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията от постоянните комисии на ВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

30. ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация от …. с рег. № 19/13.02.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА изготвената справка по т. 1 от заявлението за достъп до обществена информация с рег. № 19/13.02.2017 г. в регистъра по ЗДОИ. 
2. ИЗПРАЩА решението на комисията и исканата информация на отговорното лице по ЗДОИ за предприемане на действия по реда на раздел ІV, т. 1 от Вътрешните правила за достъп до обществена информация във ВСС.


31. ОТНОСНО: Информация от директора на дирекция „Международна дейност“ за нови дейности за периода 2018 – 2020 г., в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 7/09.02.2017 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията от директора на дирекция „Международна дейност“ за нови дейности за периода 2018 – 2020 г.


32. ОТНОСНО: Необходимост от извършване на ремонт на служебен автомобил с рег. № ….
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. за ремонт на служебен автомобил с рег. № ….


33. ОТНОСНО: Необходимост от извършване на ремонт на служебен автомобил с рег. № ….
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. за ремонт на служебен автомобил с рег. № ….


34. ОТНОСНО: Необходимост от извършване на ремонт на служебен автомобил с рег. № ….
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. за ремонт на служебен автомобил с рег. № …..


35. ОТНОСНО: Информация за получените протоколи от проведените общи събрания във Върховен касационен съд и Софийски районен съд 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 във Върховен касационен съд и Софийски районен съд за съгласия/откази за участие в централизирания фонд СБКО за 2017 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да бъде включен в създаденият с решение по протокол № 1/12.01.2017 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет централизиран фонд СБКО. 
 3. 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:
3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Софийски районен съд с …..
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения” на ВСС с …..
Отчисленията в размер на …. за промяна на централизирания фонд за СБКО за 2017 г. са направени на база на утвърдените средства в Софийски районен съд за основни заплати на магистратите и съдебните служители от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение информацията от Националния статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за IV-то тримесечие на 2016 г.


37. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 23.02.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 23.02.2017 г.

1. Сключване на договор за наем на недвижим имот, в полза на член на ВСС, който не притежава жилище на територията на гр. София.

38. 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 23.02.2017 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 Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за доплащане на трудово възнаграждение.
1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
1.5. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин 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. Кюстендил 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. Плевен 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. Пловдив 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. Хасково 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 Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на метална каса по ЗЗКИ.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за обзавеждане на работен кабинет на магистрат.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

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. Писмо от Прокуратура на Република България относно определяне на възнаграждение и код по НКПД за длъжността „младши следовател“.
4.2. Информация за получените протоколи от проведените общи събрания във Върховен касационен съд и Софийски районен съд за съгласия/откази за участие в централизирания фонд СБКО.
4.3. Заповед № АД-755-01-172/17.02.2017 г. на главния секретар на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 януари 2017 г.
4.4. Информация от Националния статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за IV-то тримесечие на 2016 г.



ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           							РУМЕН ГЕОРГИЕВ





