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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  12
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 15 март 2017 г.




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

ОТСЪСТВА	ЩИ: 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.
	При обсъжданията по точка 23 от дневния ред присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС.
При обсъжданията по точка 26 от дневния ред присъства Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2017 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2017 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

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

2. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура гр. София.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура гр. София да се изплатят от Прокуратурата на Република България, съгласно приложената поименна справка.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …..

 
3. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор“ в районните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор“ в районните прокуратури да се изплатят от Прокуратурата на Република България, съгласно приложената поименна справка.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …..


4. ОТНОСНО: Корекция на бюджета за 2017 г. на Национален институт на правосъдието.
Извлечение от протокол № 14/06.03.2017 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 Национален институт на правосъдието за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател, вследствие наводнение от обилно снеготопене.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.



5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.
Извлечение от протокол № 6/06.03.2017 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 на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Ловеч за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за текущ ремонт на спукани тръби на водопровод.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за авариен основен ремонт на преградна стена.
Извлечение от протокол № 14/06.03.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите за 2017 г. на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Перник, с цел осигуряване на средства  за извършване на авариен основен ремонт на преградна стена в сградата на съда, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на ВСС с …..
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Окръжен съд гр. Перник с ……




2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.
3. Уведомява комисия „Управление на собствеността”, че отпуснатите средства в размер на ….. за извършване на авариен основен ремонт на преградна стена в сградата на съда, са за сметка на утвърдените съгласно решение по т. 1.1 от протокол № 2/11.01.2017 г. на Комисия „Управление на собствеността“, средства за „Непредвидени и неотложни ремонти”.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за частичен текущ ремонт на котелно отделение.
Извлечение от протокол № 14/06.03.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка“ с ….. с цел осигуряване на средства за частичен текущ ремонт на котелно отделение.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.


9. 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.


 10. ОТНОСНО: Становище от председателя на Административен съд София-град във връзка с решение на КБФ по протокол № 8/15.02.2017 г., т. 11 относно закупуване на стационарна архивна система.

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 Административен съд София-град по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ в размер на ….. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на стационарна архивна система.
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. Брезник 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. Брезник 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“.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 1 бр. МФУ.
Извлечение от протокол № 6/06.03.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ с ….. за закупуване на 1 брой МФУ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Добрич по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….. за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


13. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на Районен съд гр. Карлово за 2017 г. във връзка с преместването на магистрати и служители в нова сграда.
Извлечение от протокол № 15/08.03.2017 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 увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Карлово за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС за нуждите на съда и спешното преместване на магистрати и служители от настоящата сграда в нова.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

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. Карлово за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ….. за нуждите на съда, във връзка със спешното преместване на магистрати и служители от настоящата сграда в нова.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.


15. ОТНОСОН: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на средства за закупуване на модул към деловодната система „Съдебен призовкар“.
Извлечение от протокол № 6/06.03.2017 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 корекция по бюджета на Районен съд гр. Козлодуй за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на модул към деловодната система „Съдебен призовкар“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт. 


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на цветен лазерен принтер.
Извлечение от протокол № 6/06.03.2017 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 по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Лом по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване на 1 брой цветен лазерен принтер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. мрежови устройства.
Извлечение от протокол № 6/06.03.2017 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 2017 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване на 2 броя мрежови устройства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения.
Извлечение от протокол № 14/06.03.2017 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 по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Севлиево по § 10-00 „Издръжка“ с ….. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения в сградата на съдебната палата. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за закупуване на 6 куб.метра дърва за огрев

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. Ардино по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 6 куб.метра дърва за огрев.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.

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

20. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2017 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 Прокуратурата на Република България за 2017 г., в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратура на Република България за 2017 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 40 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., както следва:
НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …...
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с …..
УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала" с …..
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с ….


21. 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” с …….., 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. 

23. ОТНОСНО: Доклад от Главния секретар на ВСС относно необходими промени в структурата и числеността на администрацията на ВСС.
Отложена по протокол № 11/08.03.2017 г. на КБФ, за запознаване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА произнасянето по т. 23 за следващото заседание на комисията.


24. ОТНОСНО: Одобряване на разход за сключване на договор за наем на аудитории и зала в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, за провеждане на писмените изпити по обявените конкурси за „младши съдия“ в окръжните съдилища, „младши прокурор“ в районните прокуратури и „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ….. с  ДДС за наем на аудитории и зала в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за провеждане на писмените изпити за младши магистрати на 08, 22 и 29 април 2017 г. и сключване на договор за наем.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2017 г.


25. ОТНОСНО: Обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения на членовете на ВСС.
Отложена по протокол № 6/08.02.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Право на членовете на ВСС, главен инспектор и инспекторите на ИВСС да поискат изплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ при изтичането на мандата им, или при предсрочното им освобождаване от тези длъжности ако:
1. Към датата на освобождаването от тези длъжности имат стаж в органите на съдебната власт, ВСС и ИВСС с общ сбор, който не е равен /или равен на повече от 10 години стаж/ и за който не са получавали обезщетение по реда на чл. 225, ал. 1 от ЗСВ, и който стаж заедно със стажа като член на ВСС, главен инспектор и инспектор прави сбор повече от 10 години стаж;
2. Са получили обезщетение по реда на чл. 225, ал. 1 от ЗСВ като магистрат в размер по-малък от 20 брутни месечни възнаграждения. В този случай размерът на обезщетението е пропорционално на годините стаж като член на ВСС, главен инспектор и инспектор при спазване на разпоредбата на чл. 225, ал. 4 от ЗСВ.


26. ОТНОСНО: Предложение за извършване на външна оценка за осигуряване на качеството на одитната дейност на дирекция „Вътрешен одит“, съгласно Закона за вътрешен одит в публичния сектор. 
Отложена по протокол № 11/08.03.2017 г. на КБФ, за запознаване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ИЗБИРА нито един от двата екипа независими оценители.
Мотиви: Срокът за събиране на оферти от заинтересовани лица е удължаван многократно, изискванията за избор на изпълнител са променяни, срока на валидност на първата подадена оферта е изтекъл. Всички тези обстоятелства биха нарушили принципа на равнопоставеност на участниците, независимо, че в случая не е налице процедура по смисъла на ЗОП.
2. За целите на външната оценка за осигуряване на качеството на одитната дейност на дирекция „Вътрешен одит“ съгласно Закона за вътрешен одит в публичния сектор да се изпрати писмо до Института на вътрешните одитори, с което да се отправи молба за съдействие при номиниране на поне три достатъчно компетентни експерти/екипи в областта на вътрешния одит в публичния сектор на които в последствие да изпратим покани за представяне на оферти за извършване на такава оценка, които да отговарят на нормативните изисквания.


27. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховен касационен съд за даване на съгласие за продажба чрез търг на служебен автомобил марка Мерцедес, модел S320, с рег. № С 7711 НА, при спазване изискванията на Наредба № 7 от 14.11.1997 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА председателят на Върховен касационен съд да предприеме действия за продажба чрез търг на служебен автомобил марка Мерцедес, модел S320, с рег. № С 7711 НА, в комплект с 5 бр. автомобилни гуми и наличното гориво, при спазване изискванията на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
 

28. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Червен бряг за безвъзмездно предоставяне за управление на активи - 9 броя компютърни конфигурации на Търговска Гимназия „Васил Е. Априлов“. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Районен съд гр. Червен бряг да предостави безвъзмездно за управление на Търговска Гимназия „Васил Е. Априлов“ гр. Червен бряг девет броя компютърни конфигурации съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг да предприеме необходимите действия за предаване - приемане на активите и отписването им от баланса на съда.


29. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Софийски районен съд на депозит за особен представител по гр.д. № …. по описа на СРС, 28 състав.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да възстанови с код 90 по набирателната си сметка депозит за особен представител в размер на …. по гр.д. № ….. по описа на СРС.


30. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Административен съд гр. Варна на конфискуван депозит за вещо лице.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Висш съдебен съвет да възстанови по набирателната сметка на Административен съд гр. Варна депозит за вещо лице в размер на …... по адм.д. № …..


31. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на открита процедура по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на скенери за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 3 - „Доставка на принтери за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 4 - „Доставка на твърди дискове за нуждите на ВСС“; Обособена позиция № 5 - „Доставка на копирни машини с функции за копиране, мрежово ч/бяло и/или цветно сканиране и принтиране”, Обособена позиция № 6 - „Доставка на резервни части и оборудване за компютърната и комуникационна техника за нуждите на ВСС“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе открита по вид процедура за избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на скенери за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на принтери за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 4 – „Доставка на твърди дискове за нуждите на ВСС“; Обособена позиция № 5 – „Доставка на копирни машини с функции за копиране, мрежово ч/бяло и/или цветно сканиране и принтиране”, Обособена позиция № 6 - „Доставка на резервни части и оборудване за компютърната и комуникационна техника за нуждите на ВСС“ и да подпише договори с избраните изпълнители по обособени позиции или да прекрати процедурата, включително частично.
2. ПРИЕМА в документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на скенери за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на принтери за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 4 – „Доставка на твърди дискове за нуждите на ВСС“; Обособена позиция № 5 – „Доставка на копирни машини с функции за копиране, мрежово ч/бяло и/или цветно сканиране и принтиране”, Обособена позиция № 6 - „Доставка на резервни части и оборудване за компютърната и комуникационна техника за нуждите на ВСС“ да бъдат включени правилата, предвиждащи възможността в чл. 104, ал. 2 от ЗОП.


32. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. София относно приложението на решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/15.01.2003 г., т. 5, протокол № 41/10.11.2016 г., т. 20 и решение на КБФ по протокол № 5/01.02.2017 г., т. 26, изпратено от ПРБ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА на Прокуратура на Република България решения на Комисия по правни въпроси по протоколи №№ 23/13.06.2016 г., т. 1 и 2/16.01.2017 г., т. 8. 


33. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски градски съд до ЧСИ … относно получаване на разпределени изпълнителни листове, с копие до ВСС.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Софийски градски съд до ЧСИ … относно получаване на разпределени изпълнителни листове.


34. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Съюза на юристите в България за извършване на абонамент от 357 бр. от списанието за всички съдилища, прокуратури и следствени служби в страната.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършен разход в размер на ….. с ДДС за абонамент от 357 бр. от списание „Общество и право“ за всички съдилища, прокуратури и следствени служби в страната.
Разходът да бъде извършен в рамките на утвърдения бюджет на ВСС за 2017 г. 


35. ОТНОСНО: Жалба от сем. ……… от гр. Враца с вх. № ВСС – 1659/16/08.03.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение жалбата от сем. ………от гр. Враца с вх. № ВСС – 1659/16/08.03.2017 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

36. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за предоставяне на услуга по реализирането на онлайн излъчване в реално време на заседанията на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет.

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 „ЕСОФ БГ“ ООД за предоставяне на услугата по реализиране на онлайн излъчване в реално време на заседанията на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет на стойност …. без ДДС, за срок от 1 (една) година, включително с право да го изменя и прекратява.


37. ОТНОСНО: Погасяване задължения за ДНИ и ТБО дължими от Министерство на правосъдието.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за такса битови отпадъци /ТБО/ и данък недвижими имоти /ДНИ/, както и натрупаните към момента на плащане лихви за недвижими имоти, дължими от Министерство на правосъдието за периода до 30.06.2016 г. по общини, както следва:
- Община Радомир – за периода от 2014 г. до 30.06.2016 г. – ….
- Община Шумен – за периода до 30.06.2016 г. – …..
- Община Русе - за периода до 30.06.2016 г. – …..
- Община Ихтиман – за периода от 2013 г. до 2016 г. – ….
- Община Лом - за периода до 30.06.2016 г. – ….
- Община Бяла - за периода до 30.06.2016 г. – ….
2. ДА СЕ ИЗИСКА от Министерство на правосъдието да възстановят заплатените от ВСС задължения по т. 1.


38. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за предоставяне на три служебни автомобила на друг орган на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от служебни автомобили, числящи се на Върховен касационен съд, както следва:
- лек автомобил Ауди 6 с допълнително оборудване – 1 бр. автомобилен имобилайзер МАК, 1 бр. алармена система Ауди А6, 5 бр. лети джанти, 4 бр. зимни гуми и 5 бр. летни гуми, изминат пробег 186200 км., дата на регистрация 2002 г.;
- лек автомобил Ауди А8 с допълнително оборудване – 1 бр. автомобилен имобилайзер МАК, светлинна сигнализация, 5 бр. лети джанти, 5 бр. зимни гуми и 5 бр. летни гуми, изминат пробег 295100 км., дата на регистрация 2002 г.;
- лек автомобил Пежо 406 с допълнително оборудване – 1 бр. парктроник Н-064, 1 бр. радиокасетофон PIONER, 7 бр. джанти, 5 бр. зимни гуми и 5 бр. летни гуми, изминат пробег 94700 км., дата на регистрация 2002 г.
2. Исканията да бъдат изпращани към председателя на Върховен касационен съд.


40. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Омуртаг за даване на съгласие за трансформиране на длъжност „счетоводител“ в длъжност „главен счетоводител“ и преназначаване на съдебен служител, изпратено от комисия „Съдебна администрация“, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде трансформирана длъжността „счетоводител“ в длъжност „главен счетоводител“.


41. ОТНОСНО: Предложение от главния секретар на Върховен административен 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 :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Върховен административен съд да открие и ползва отделна сметка, по която да постъпват приходите и други постъпления в полза на бюджета от операции с картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в Първа инвестиционна банка АД, клон Александър Стамболийски.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ Върховен административен съд да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя терминални устройства ПОС.
3. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология“, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище“ за искането на Върховен административен съд за разкриване на отделна сметка, по която да постъпват приходите и други постъпления в полза на бюджета от операции с картови плащания по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ в Първа инвестиционна банка АД, клон Александър Стамболийски.
 

42. ОТНОСНО: Писмо от Върховен административен съд с искане за преминаване на Учебна база на ВАС с. Лозенец 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 Учебна база с. Лозенец на Върховен административен 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 транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Учебна база с. Лозенец на ВАС, във връзка с искането им за монтиране на едно терминално устройство ПОС, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г. 


43. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 16.03.2017 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 16.03.2017 г.

1. Корекция на бюджета на Районен съд гр. Карлово за 2017 г. във връзка с преместването на магистрати и служители в нова сграда.
2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.
3. Обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения на членовете на ВСС.


44. 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 16.03.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2017 г.

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

- „Дава съгласие“

2.1. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура гр. София.

2.2. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор“ в районните прокуратури.

2.3. Корекция на бюджета за 2017 г. на Национален институт на правосъдието.

2.4. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.

2.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

2.6. 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.

2.7. Искане от председателя на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на стационарна архивна система.

2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за закупуване на 6 куб.метра дърва за огрев.
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 1 бр. МФУ.

2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на средства за закупуване на модул към деловодната система „Съдебен призовкар“.

2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на цветен лазерен принтер.

2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. мрежови устройства.

2.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения.

- „Съвместно с КУС“

2.15. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за авариен основен ремонт на преградна стена.

2.16. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за частичен текущ ремонт на котелно отделение.

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

3.1. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2017 г.

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

5. Разни.

5.1. Предложение от председателя на Районен съд гр. Червен бряг за безвъзмездно предоставяне за управление на активи - 9 броя компютърни конфигурации на Търговска Гимназия „Васил Е. Априлов“. 
5.2. Организиране и провеждане на открита процедура по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на скенери за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 3 - „Доставка на принтери за нуждите на ВСС и съдилищата“; Обособена позиция № 4 - „Доставка на твърди дискове за нуждите на ВСС“; Обособена позиция № 5 - „Доставка на копирни машини с функции за копиране, мрежово ч/бяло и/или цветно сканиране и принтиране”, Обособена позиция № 6 - „Доставка на резервни части и оборудване за компютърната и комуникационна техника за нуждите на ВСС“.
5.3. Необходимост от сключване на договор за предоставяне на услуга по реализирането на онлайн излъчване в реално време на заседанията на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет.
5.4. Погасяване задължения за ДНИ и ТБО дължими от Министерство на правосъдието.
5.5. Предложение от главния секретар на Върховен административен съд за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.



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




