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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  16
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 26 април 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: Ирина Иванова – началник отдел „Бюджетно финансиране”, 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 Мария Зафирова - началник отдел „Европейски и международни програми и проекти“.

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

1. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия“ в Окръжните съдилища - Наказателна колегия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия“ в Окръжните съдилища – Наказателна колегия, да се изплатят съгласно приложените справки от органите на съдебната власт, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Военно-апелативен съд за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
7. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …..


2. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия“ в Окръжните съдилища - Гражданска колегия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия“ в Окръжните съдилища – Гражданска колегия, да се изплатят съгласно приложените справки от органите на съдебната власт, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
4. 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 конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия“ в Окръжните съдилища - Търговска колегия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия“ в Окръжните съдилища – Търговска колегия, да се изплатят съгласно приложените справки от органите на съдебната власт, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
4. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …..


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, във връзка с участие в среща на Работна група по граждански и търговски дела, както и участие на членове на конкурсна комисия за повишаване в длъжност и преместване в ОС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Варна за 2017 г. с ….. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, във връзка с участие в среща на Работна група по граждански и търговски дела към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ при ВСС и във връзка с участие на членове на конкурсна комисия за повишаване в длъжност и преместване в окръжните съдилища - търговска и наказателна колегия, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Варна с ….


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Пловдив за 2017 г. с …. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии в обявен конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности за „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Пловдив с ….


6. 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.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в процедура за избор на „Административен ръководител – Председател“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд гр. Русе за 2017 г. със …. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в процедура за избор на „Административен ръководител – Председател“, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Русе със ….


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Търговище 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. Търговище 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. Шумен за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в процедура за избор на „Административен ръководител – Председател“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд гр. Шумен за 2017 г. със …. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в процедура за избор на „Административен ръководител – Председател“, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Шумен със ….


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за закупуване на модул към JES /Електронни справки към регистър на банковите сметки и сейфове/.

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. Нови Пазар за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на модул към JES /Електронни справки към регистър на банковите сметки и сейфове/.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за изплащане на суми по сключен договор с Дирекция „Бюро по труда “- Свиленград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград разходите за изплащане на суми по сключен договор с Дирекция „Бюро по труда“ – Свиленград да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2017 г.
2. Предлага на административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград да поднови искането си след анализ на бюджета на съдебната власт за полугодието.
Мотиви: 
При разработване на бюджета на съда за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ са предвидени средства за изплащане на разходи по национална програма „ЗОХТУ“ на МТСП за шест месеца.

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

12. 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.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” със …., съгласно Приложение № 1.




Одитни доклади.

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Монтана.
2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за изпълнение на препоръките, дадени по т. 1, 7 и 10 от одитния доклад.
3. Одобрява изпълнението на останалите препоръки, съгласно предоставената писмена информация.

Разни. 

16. ОТНОСНО: Задължения за такса битови отпадъци дължими за 2017 г. с отстъпка.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 27.04.2017 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за такса битови отпадъци /ТБО/ дължими за 2017 г. по ЕИК на ВСС за недвижими имоти заведени по баланса на ВСС по общини, както следва:
1. Община Бургас – ул. „Александровска“ № 101 – ТБО в размер на ….
2. Община Пловдив – бул. „6-ти септември“ № 167 – ТБО в размер на …..


17. ОТНОСНО: Задължения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци дължими за 2017 г. с отстъпка и за 2016 г. по ЕИК на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за данък недвижими имоти /ДНИ/ и такса битови отпадъци /ТБО/, дължими за 2017 г. с отстъпка и за 2016 г. по ЕИК на ВСС, за недвижими имоти по общини, както следва: 
1. Община Благоевград – ул. „Д-р Христо Татарчев“ № 28 – ТБО – …., бул.“Васил Левски“ № 1 – ТБО – …., ул. „Тодор Александров“ № 47 - ДНИ – …. и ТБО – …. и ул. „Д-р Христо Татарчев“ № 33 – ТБО – …..;
2. Община Ботевград – ул. „Свобода“ № 3Б – ТБО за 2017 г.– …. и главница за ТБО за периода 01.07-31.12.2016 г. в размер на …. + дължимата към момента на плащане лихва;
3. Община Бяла Слатина – ул. „Димитър Благоев“ № 85– ТБО – ….;
4. Община Габрово – пл. „Възраждане“ № 1 -  ТБО – …., ул. „Райчо Каролев“ № 4 – ДНИ – …. , ТБО – ….;
5. Община Горна Оряховица – пл. „Христо Ботев“ № 2 – ТБО – ….;
6. Община Гоце Делчев – ул. „Отец Пайсий“ № 25 – ТБО ….;
7. Община Дупница – ул. „Николаевска“ № 15– ТБО – ….;
8. Община Елена – ул. „Йоромонах Йосиф Брадати“ № 2– ТБО – ….;
9. Община Карнобат – ул. „Георги Димитров“ № 2 – ТБО – ….;
10. Община Лом –пл. „Свобода“ № 8 –  ТБО – ….;
11. Община Мездра – ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 21 – ТБО – ….;
12. Община Попово – ул. „Ал. Стамболийски“ № 1 – ТБО – ….;
13. Община Пловдив – ул.“Иван Вазов“ № 20 – ТБО – …., пл. „Съединение“ № 3 – ТБО – …., ул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 28 – ТБО – ….;
14. Община Пещера – ул. „Васил Левски“ № 2А – ТБО – ….;
15. Община Пазарджик – ул. „Хан Крум“ № 3 – ТБО – ….;
16. Община Панагюрище – ул. „Петко Мачев“ № 2 – ТБО – ….;
17. Община Разград – пл.“Независимост“ № 2 – Окръжен съд – ДНИ – …. и ТБО – …., пл. „Независимост“  № 2 – Районен съд – ДНИ – …. и ТБО – ….;
18. Община Раднево – ул. „Тачо Даскалов“ № 1 – ТБО – ….;
19. Община Сандански – ул. „Македония“ № 57 – ТБО – ….;
20. Община Сливен – ул. „Хаджи Димитър“ № 2 – ТБО – ….;
21. Община Сливница – пл. „Съединение“ № 1, ет.4 – ТБО – ….;
22. Община Смолян – бул. „България“ № 16 – ТБО – ….;
23. Община Стара Загора – ул. „Св. Княз Борис“ № 77 – ТБО – …., бул. „Руски“ № 44 – ТБО – …., бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 33 – ТБО – …..;
24. Община Самоков – Курорт Боровец – ДНИ – …. и ТБО – …., ул. „ Бачо Киро“ № 1 – ТБО – ….;
25. Община Силистра – ул.“Симеон Велики“ № 31 – ТБО – …., ул. „Илия Блъсков“ № 7 – ТБО – …., ул. „Илия Блъсков“ № 13 – ТБО – ….;
26. Община Свищов – ул. „Димитър Г. Анев“ № 2 – ТБО – …..;
27. Община Тервел – ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 4 – ТБО – ….;
28. Община Търговище – ул. „Стефан Караджа“ № 1 – ТБО – ….;
29. Община Хасково – ул. „Преслав“ № 26 – ТБО – …., бул. „България“ № 144 – ТБО – ….;  
30. Община Царево – ул.“Черно море“ № 2 – ВКС – ДНИ – …. и ТБО – …., ул. „Черно море“ № 2 – ВАС – ДНИ – …. и ТБО – ….;
31. Община Оряхово – ул. „Архитект Цолов“ № 47 - ТБО за 2017 г.– …. и главница за ТБО за периода 01.07-31.12.2016 г. в размер на …. + дължимата към момента на плащане лихва;
32. Община Враца – ул. “Демокрация“ № 14 – ДНИ – …. и ТБО – …., ул. „Иванка Ботева“ № 16 – ТБО – …., ул. „Христо Ботев“ № 29 – ТБО – ….;
33. Община Добрич – ул. „Д-р К. Стоилов“ № 7 – ДНИ – …. и ТБО – …., бул. „Трети март“ № 5 – ТБО – ….


18. ОТНОСНО: Становище относно необходимостта от достъп до регистъра на недвижимите имоти на ВСС.
Извлечение от протокол № 25/19.04.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Дирекция „Бюджет и финанси“ няма необходимост от достъп до регистъра на недвижимите имоти на ВСС във връзка с осъществяване на дейността си.
2. За всяка промяна в регистъра на недвижимите имоти дирекция „УССВ“ следва да уведомява дирекция „Бюджет и финанси“, придружено със съответните документи, за отразяване в баланса на ВСС.
3. Изпраща решението на КБФ на комисия „Управление на собствеността“ за сведение и на дирекция „УССВ“ за действия по компетентност.


19. ОТНОСНО: Искания от председателите на РС Никопол и РС Провадия за предоставяне на служебен автомобил от предложените с писмо изх. № 118/10.03.2017 г. на председателя на ВКС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на постъпилите искания за следващо заседание на комисията, до представяне на становище от главния секретар на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 12/06.04.2017 т., т. 19.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на лек автомобил за нуждите на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката след извършване на Анализ на състоянието на автомобилния парк в органите на съдебната власт.


21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Велико Търново 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 Окръжен съд гр. Велико Търново, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г. 


22. ОТНОСНО: Допълнителна информация от председателя на Административен съд гр. Перник във връзка с искането за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на съда за 2017 г. за обезпечаване на разходи за стопанисването на сградата. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА решението си по протокол № 14/05.04.2017 г., т. 62.
След анализ на изпълнението на бюджета на съда към 30.06.2017 г. при възникване на реален недостиг по бюджета административния ръководител да поднови искането си.


23. ОТНОСНО: Доклад от Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, създаден с решение на ВСС по т. 69 от протокол № 38/02.07.2015 г.
Отложена по протокол № 15/19.04.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА заявяването на становище до приемане резултатите от 
Дейност 2 „Въвеждане на ефективни методи за оценка на мотивацията на магистратите“ 
Дейност 3 „Разработване на модел за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите“ на проект: „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, финансиран по Оперативна програма “Добро управление“, по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016 г.


24. ОТНОСНО: Решение на КУС по протокол № 25/19.04.2017 г. относно осъществяване на охраната на сграда предоставена за нуждите на СРС и СРП, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕДЛАГА на Комисия „Управление на собствеността“ да възложи на председателя на Софийски районен съд да организира охраната на обекта, като при необходимост по бюджета на съда ще бъдат осигурени необходимите за това средства, при спазване на законовите изисквания.
3. Да се покани директора на ГД „Охрана“ на следващо заседание на комисията на което да бъде обсъдена охраната на сградата.
4. Решението да се изпрати на Комисия „Управление на собствеността“, за сведение.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас 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:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на ремонтни дейности.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. Изпраща решението на Комисия „Управление на собствеността“ за предприемане на действия по компетентност, във връзка с възстановяването от ЗК „УНИКА“ АД на дължимата сума за Данък добавена стойност /ДДС/.


26. ОТНОСНО: Решение на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ по протокол № 11/19.04.2017 г., т. 4 относно провеждане на обучения на служители от Софийски районен съд за работа с АСУД .

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изразява съгласие за заплащане на възнаграждения в размер на …. за един астрономически час реално положен труд на лектори определени от районните и окръжните съдилища при провеждане на обучения на служители от Софийски районен съд за работа с АСУД .


27. ОТНОСНО: Командироване на Павлина Панова – заместник- председател на Върховния касационен съд, председател на наказателната колегия и национален представител на Република България в Съвместния надзорен орган на Евроджъст за участие в Пленарна сесия на Съвместния надзорен орган на Евроджъст, която ще се проведе на 09.06.2017 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована за участие в Пленарна сесия на Съвместния надзорен орган на Евроджъст, за периода 08.06.2017 г. – 10.06.2017 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия:
- Павлина Стефанова Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на наказателната колегия.
2. Пътните разходи и разходите за настаняване са за сметка на Организацията.
3. Разходите за дневни пари и медицинска застраховка за периода на командироване са за сметка на Висшия съдебен съвет.


29. ОТНОСНО: Жалба-искане от сем. …… с вх. № ВСС - 1659/19.04.2017 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение жалбата-искане от сем. ….. с вх. № ВСС - 1659/19.04.2017 г. 
Мотиви: Комисия „Бюджет и финанси” многократно се е произнасяла с решения по поставения въпрос от сем. …., поради което и предвид това, че не сочат нови факти и обстоятелства, счита че няма основания за промяна на взетите решения.


30. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Апелативен съд гр. София във връзка със сключване на договор за извънгаранционна поддръжка и актуализиране на филтъра на преносната среда с „Декстро груп“ ООД.
Извлечение от протокол № 11/19.04.2017 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. София за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел сключване на договор за извънгаранционна поддръжка и актуализиране на преносна среда за интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП, /всички филтри на преносната среда/.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение (…. климатик и …. за монтаж).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт. 


32. ОТНОСНО: Съгласуване на актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на органите на съдебната власт за 2017 г.
Извлечение от протокол № 26/24.04.2017 г. от заседание на КУС.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на органите на съдебната власт за 2017 г., в рамките на утвърдените средства в размер на ….


33. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органите на съдебната власт във връзка с провеждането на обществени поръчки за строителство и инженеринг, в качеството им на Възложители, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за обществени поръчки.
Извлечение от протокол № 26/24.04.2017 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 корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., във връзка с решение на комисия „Управление на собствеността” по протокол № 26/24.04.2017 г., както следва:
1.1.  НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Висш съдебен съвет с  ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Прокуратура на Република България с …., с цел осигуряване на средства за проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се на бул."Подполковник Калитин" №21.
1.3. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Прокуратура на Република България с …., с цел осигуряване на средства за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект „Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се на бул. "Подполковник Калитин" №21”
1.4. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Административен съд Перник с …., с цел осигуряване на средства за изграждане на автомобилна рампа към сградата на Съдебна палата гр. Перник.
1.5. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на РС Асеновград с …., с цел осигуряване на средства за основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл."Акад.Николай Хайтов" № 8 в гр.Асеновград за нуждите на съдебната власт.
 1.6. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на РС Асеновград с …., с цел осигуряване на средства за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: "Основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл."Акад.Николай Хайтов" № 8 в гр.Асеновград за нуждите на съдебната власт”.
1.7. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на РС Асеновград с …., с цел осигуряване на средства за авторски надзор на обект: "Основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл."Акад.Николай Хайтов" № 8 в гр.Асеновград за нуждите на съдебната власт”.
1.8. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Административен съд Силистра с …., с цел осигуряване на средства за пристройка към Съдебната палата на 4-5 етаж за обособяване на АС - Силистра и ОЗИН
1.9. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Административен съд Силистра с …., с цел осигуряване на средства за строителен надзор на обект: „Пристройка към Съдебната палата на 4-5 етаж за обособяване на АС - Силистра и ОЗИН”.
1.10. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Административен съд Силистра с …., с цел осигуряване на средства за инвеститорски контрол на обект: "Пристройка към Съдебната палата на 4-5 етаж за обособяване на АС - Силистра и ОЗИН”.
1.11. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Административен съд Силистра с …., с цел осигуряване на средства за авторски надзор на обект: "Пристройка към Съдебната палата на 4-5 етаж за обособяване на АС - Силистра и ОЗИН”.
1.12. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Административен съд Пазарджик с …., с цел осигуряване на средства за проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд Пазарджик, Окръжна прокуратура Пазарджик и Районна прокуратура гр.Пазарджик.
1.13. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Административен съд Пазарджик с …., с цел осигуряване на средства за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд Пазарджик, Окръжна прокуратура Пазарджик и Районна прокуратура гр.Пазарджик”.
1.14. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ОС Търговище със …., с цел осигуряване на средства за Основен ремонт на отоплителна инсталация на Съдебна палата гр.Търговище, за нуждите на Окръжен съд- Търговище.
1.15. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ОС Търговище с …., с цел осигуряване на средства за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Основен ремонт на отоплителна инсталация на Съдебна палата гр.Търговище, за нуждите на Окръжен съд- Търговище.
1.16. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на РС Самоков с …., с цел осигуряване на средства за основен ремонт на покрива на Съдебна палата Самоков.
1.17. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на РС Самоков с …., с цел осигуряване на средства за инвеститорски контрол на обект: "Основен ремонт на покрива на Съдебна палата Самоков”.
1.18. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Прокуратура на Република България с …., с цел осигуряване на средства за изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр.София, бул. "Г.М.Димитров" № 42 / Национална следствена служба/
1.19. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на РС Шумен със …., с цел осигуряване на средства за изготвяне на проектна документация за ПУП, ул."Карл Шкорпил" № 1.
1.20. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на РС Сливница с …., с цел осигуряване на средства за строително монтажни работи по изграждане на Съдебна палата  гр. Сливница.
1.21. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на РС Сливница с …., с цел осигуряване на средства за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект „СМР Съдебна палата гр.Сливница”.
1.22. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на РС Сливница с …., с цел осигуряване на средства за авторски надзор на обект: "СМР Съдебна палата гр. Сливница”.
1.23. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ОС Кюстендил с …., с цел осигуряване на средства за СМР по основен ремонт на покрив на сграда за нуждите на ОС Кюстендил.
1.24. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ОС Кюстендил с …., с цел осигуряване на средства за инвеститорски контрол на обект „СМР по основен ремонт на покрив на сграда за нуждите на ОС Кюстендил”.
1.25. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Прокуратура на Република България с …., с цел осигуряване на средства за основен ремонт на покрив и канализация, козирка на главен вход на сграда на Военно окръжна прокуратура София на ул. Позитано № 24 а.
1.26. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Прокуратура на Република България с …., с цел осигуряване на средства за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект „Основен ремонт на покрив и канализация, козирка на главен вход на сграда на Военно окръжна прокуратура София на ул. Позитано № 24 а”.
1.27. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Върховен касационен съд с …., с цел осигуряване на средства за СМР на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша” № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. "Лавеле"), стаи №№ 26,27,28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения.
1.28. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Върховен касационен съд с …., с цел осигуряване на средства за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект „СМР на СП - гр. София, бул. Витоша" № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. "Лавеле"), стаи №№ 26,27,28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения”
1.29. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Върховен касационен съд с …., с цел осигуряване на средства за авторски надзор на обект  „СМР на СП - гр. София, бул. Витоша" № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. "Лавеле"), стаи №№ 26,27,28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения”.
1.30. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Върховен касационен съд с …., с цел осигуряване на средства за инвестиционен проект за външни асансьори на Съдебна палата София, бул. Витоша" № 2.
1.31. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Върховен касационен съд с …., с цел осигуряване на средства за оценка на съответствие на „Инвестиционен проект за външни асансьори на Съдебна палата София, бул. Витоша № 2”.
1.32. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на РС Пещера с …., с цел осигуряване на средства за допълване и актуализация на изготвен инвестиционен проект за обект „Пристройка, надстройка и преустройство на сградата на РС Пещера”.
1.33. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на РС Пещера с …., с цел осигуряване на средства за СМР на обект „Пристройка, надстройка и преустройство на сградата на РС Пещера”.
1.34. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на РС Пещера с …., с цел осигуряване на средства за строителен, авторски надзор и инвеститорски контрол на СМР на обект „Пристройка, надстройка и преустройство на сградата на РС Пещера”.
2.Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”


34. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 27.04.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 27.04.2017 г.

Съвместно с КУС
1. Корекции по бюджетите на органите на съдебната власт във връзка с провеждането на обществени поръчки за строителство и инженеринг, в качеството им на Възложители, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за обществени поръчки.


35. 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 27.04.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

- „Дава съгласие“
1.1. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия“ в Окръжните съдилища - Наказателна колегия.
1.2. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия“ в Окръжните съдилища - Гражданска колегия.
1.3. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия“ в Окръжните съдилища - Търговска колегия.
1.4. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, във връзка с участие в среща на Работна група по граждански и търговски дела, както и участие на членове на конкурсна комисия за повишаване в длъжност и преместване в ОС.
1.5. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии.
1.6. Корекция по бюджета на Апелативен съд гр. София във връзка със сключване на договор за извънгаранционна поддръжка и актуализиране на филтъра на преносната среда с „Декстро груп“ ООД.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.
1.9. 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.
1.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в процедура за избор на „Административен ръководител – Председател“.
1.11. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в процедура за избор на „Административен ръководител – Председател“.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за закупуване на модул към JES /Електронни справки към регистър на банковите сметки и сейфове/.

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. Одитни доклади.

4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Монтана.



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