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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  17
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 10 май 2017 г.




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

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.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2017 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 31.03.2017 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2017 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

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

2. ОТНОСНО: Корекция по бюджета 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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция между бюджета на ВСС и Прокуратура на Република България за 2017 г. с цел осигуряване на средства във връзка с участието на магистрати от ПРБ в Общо събрание за избор на член на ВСС на 14 януари и на 21 януари 2017 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета по § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета по § 10-00 „Издръжка“ на Прокуратура на Република България с …..


3. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2017 г., на основание РМС № 196/13.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г. за изпълнението на дейности за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война (КАС). 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт за 2017 г., на основание РМС № 196/13.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г. за изпълнението на дейности за изграждане на КАС, чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл.5 от Постановление № 36 на Министерски съвет от 2001 г. за изграждане на КАС, както следва:

I.УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С: ….
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Капиталови разходи …..
в т.ч. по органи на съдебната власт:
Прокуратура на РБ …..

II. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ….
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) ….

III. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2017 г. С …..

IV. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2017 г. С …..

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на РБ с …. по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, на основание РМС № 196/13.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г. за изпълнението на дейности за изграждане на КАС.

3. На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на декоративно фасадно осветление на Съдебната палата.
Извлечение от протокол № 27/26.04.2017 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 Апелативен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на декоративно фасадно осветление на Съдебната палата гр. Бургас.
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. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. многофункционално устройство.

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. Варна за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 1 брой многофункционално устройство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за текущ ремонт на две преходни помещения и оборудване на 6 бр. нови работни места за съдебни служители.
Извлечение от протокол № 27/26.04.2017 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 увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. за текущ ремонт на две преходни помещения и оборудване на 6 бр. нови работни места за съдебни служители.
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“.


7. 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.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за възстановяване на щети след наводняване на помещения.
Извлечение от протокол № 27/26.04.2017 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. Дупница по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за възстановяване на щети след наводняване на помещения.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.
След възстановяване на средствата от застрахователя бюджета на Районен съд гр. Дупница няма да бъде коригиран.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за закупуване на модул „Електронни справки към РБСС“ към програмен продукт JES.
Извлечение от протокол № 12/26.04.2017 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 за 2017 г. на Районен съд гр. Каварна по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …. за закупуване на модул „Електронни справки към РБСС“ към програмен продукт JES.
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. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на цифрова многофункционална копирна машина.

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. Карлово за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на цифрова многофункционална копирна машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт. 


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за изплащане на облекло за 2017 г. на съдия и съдебни служители.

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. Нови Пазар по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за изплащане на облекло за 2017 г. на съдия и съдебни служители в размер на …. – реалната необходимост от допълнителни средства по бюджета за облекло към настоящия момент.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала“.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.

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. Свищов за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за текущ ремонт на сервизни помещения в сградата на Съдебната палата.
Извлечение от протокол № 27/26.04.2017 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. Трявна по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на сервизни помещения в сградата на Съдебната палата гр. Трявна.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.
 

15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за закупуване на книги за награждаване на участници в Образователна програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и 7 бр. детски тоги.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства в размер на …. за закупуване на образователни материали и книги за награден фонд, както и за ушиване на 7 бр. детски тоги, във връзка с Образователна програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“, до изразяване на становище от дирекция „Публична комуникация и протокол“ относно необходимостта и целесъобразността на закупуването.


16. ОТНОСНО: Възстановяване на разходи за Общи събрания за избор на членове на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УКАЗВА разходите за командироване /пътни – без въздушен транспорт, дневни, квартирни пари, в т.ч. и разходи за осъществяване на организиран транспорт чрез лицензиран превозвач/ на участниците в Общите събрания на съдиите, на прокурорите и на следователите за избор на членове на ВСС, които ще се проведат през месец май и юни 2017 г. в гр. София, да бъдат извършени от съответните съдилища и прокуратури, в качеството им на разпоредители по бюджета на съдебната власт.
След представяне на информация от съответния съд и обобщена информация от Прокуратура на Република България за размера на извършените разходи във връзка с участието в Общите събрания на съдиите, на прокурорите и на следователите за избор на членове на Висшия съдебен съвет, ще бъде извършена корекция между бюджетите на съответните органи на съдебната власт и ВСС.
 

17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за подмяна на части и консумативи на копирни машини.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик разхода за подмяна на части и консумативи на копирни машини в размер на ….. да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г.
При разработването на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ са заложени достатъчно средства за покриване на извънредни разходи.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване и монтаж на 3 броя климатици от тип 24000 BTU.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт. 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване и монтаж на 3 броя климатици от тип 12000 BTU.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт. 
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге 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 увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Своге за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с …. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател и за извършване на ремонтни дейности за отвеждане на събираща се вода.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. Изпраща решението по т. 1 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/.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за доставка и монтаж на пожароизвестителна система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Омуртаг за увеличаване на бюджета за 2017 г. за доставка и монтаж на пожароизвестителна система, по компетентност на Комисия „Управление на собствеността“ на ВСС.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на лек автомобил за нуждите на съда.
Отложена по протокол № 16/26.04.2017 г. на КБФ.


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. Русе за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на лек автомобил за нуждите на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


22. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Монтана за преразглеждане на решение на Пленума на ВСС по протокол № 12/06.04.2017 г., т. 9 относно дадено съгласие за увеличаване бюджета на съда, с цел осигуряване на средства за закупуване на климатична система за архивно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2017 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …..
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …..
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване /доплащане/ на 1 брой климатична система за архивно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.

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

23. 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” с …., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

27. ОТНОСНО: Обобщен годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. и включването му в доклада за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА обобщения годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.
Същият да бъде включен в доклада на Висшия съдебен съвет по чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС.

Разни. 

28. ОТНОСНО: Отчет за дейността на комисия „Бюджет и финанси” към Висш съдебен съвет за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА и ПРИЕМА Отчета за дейността на Комисия „Бюджет и финанси” към Висш съдебен съвет за 2016 г.
2. Отчета за дейността на Комисия „Бюджет и финанси” към Висш съдебен съвет за 2016 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


29. ОТНОСНО: Решение на КПИВ по протокол № 15/24.04.2017 г. във връзка с писмо от председателя на Софийски градски съд за възстановяване на ½ държавна такса по гр.д. № ….

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски градски съд да възстанови на „…“ ООД с код 90, сумата в размер на ….., представляваща ½ държавна такса по гр.д. № ….
 

30. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски градски съд във връзка с освобождаване на ½ държавна такса по гр.д. № ….

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски градски съд да възстанови на „….“ ЕООД с код 90, сумата в размер на ….., представляваща ½ държавна такса по гр.д. № ….


31. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за закриване на третостепенен разпоредител с бюджет в структурата на ПРБ, представляващ Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“ гр. Варна и за безвъзмездно предоставяне на дълготрайни и краткотрайни активи на НИП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се закрие Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“ като третостепенен разпоредител с бюджет в структурата на второстепенния разпоредител с бюджет – Прокуратура на Република България.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 390 от Закона за съдебната власт, да се предоставят безвъзмездно от Прокуратура на Република България на Националния институт на правосъдието движими вещи – частна държавна собственост, представляващи прилежащо оборудване                        /дълготрайни и краткотрайни материални активи/ към Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“ съгласно приложения списък, неразделна част от решението. 


32. ОТНОСНО: Завеждане по баланса на ВСС на салда по сметка 2091 „Капитализирани разходи по наети активи“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се заведе по баланса на ВСС салдо по сметка 2091 „Капитализирани разходи по наети активи“ в размер на ….., съгласно приложена справка по обекти, съгласувана с дирекция „УССВ“. 


33. ОТНОСНО: Изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 12/06.04.2017 г., т. 19.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на докладната след изразяване на становище от комисия „Управление на собствеността“ на ВСС.


34. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Софийски апелативен съд за безвъзмездно предоставяне на 68 бригада „Специални сили“ служебен автомобил с отпаднала необходимост за съда, марка „…“ с рег. № …..
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски апелативен съд да предостави безвъзмездно за управление на 68 бригада „Специални сили“ служебен автомобил марка „…“ с рег. № ….
2. УКАЗВА на административния ръководител на Софийски апелативен съд да предприеме действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.


35. ОТНОСНО: Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали - застраховане” АД за регистрираните застрахователни събития, отказани и изплатените застрахователни суми по предявени претенции по сключен договор № 45-06-062/22.12.2015 г. с Висшия съдебен съвет за периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г.


36. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Несебър за увеличаване броя на ПОС терминалните устройства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Несебър да увеличи с два броя ползваните терминални устройства ПОС, за обслужване на транзитната сметка и сметката за чужди средства.
 2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Несебър, във връзка с искането им за увеличаване броя на ПОС терминалните устройства.


37. ОТНОСНО: Молба от председателя на Софийски военен съд за изплащане на разлика в трудовото възнаграждение за периода 03.06.2009 г. – 15.05.2013 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Висшият съдебен съвет няма правомощия да тълкува закони и да дава указания по тяхното прилагане.


38. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Съюза на юристите в България във връзка с провеждането на Кръгла маса на тема: „10 години ГПК – необходима ли е съществена промяна”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ….. във връзка с провеждането на Кръгла маса на тема: „10 години ГПК – необходима ли е съществена промяна”.


39. ОТНОСНО: Становище на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия във връзка с решение на КБФ по протокол № 13/22.03.2017 г., т. 21.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение становището на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия. 


40. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Трявна за увеличаване щатната численост на съда с 1 щатна бройка за длъжността „системен администратор“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА до произнасяне на Комисия „Съдебна администрация“ и Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“.


41. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Свиленград до КУС във връзка с преустройство на кабинет, копие до КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Свиленград до КУС във връзка с преустройство на кабинет.


42. ОТНОСНО: Жалба от сем. ….. от гр. Враца с вх. № ВСС - 1659/16/25.04.2017 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение жалбата от сем. …. с вх. № ВСС - 1659/16/25.04.2017 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.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

46. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2017 г. във връзка с писмо с вх. № ВСС-5116/05.05.2017 г. на министъра на финансите.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2017 г. на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № ВСС-5116/05.05.2017 г. от министъра на финансите, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с …..
УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ общо с ….
в т.ч. по показатели:
Трансфери между бюджети (нето) с …..
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с …
II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с ….
Функция „Отбрана и сигурност” с ….
Група „Съдебна власт” с ….
в т.ч. по показатели:
Текущи разходи с ….
Персонал с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с …..
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на …. съгласно писмо на министъра на финансите с изх. № 03-00-382/02.05.2017 г. /вх. № ВСС-5116 от 05.05.2017 г./


47. ОТНОСНО: Плащане по договор № ВСС-52/04.01.2017 г. между ВСС и „….“ ЕООД с предмет „Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изготвянето на тръжни документации за избор на изпълнители и подпомагане на дейностите по управление на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата“ във връзка с изпълнението на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата“ по договор № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата ….. без ДДС, по договор № ВСС-52/04.01.2017 г. подписан между ВСС и „….“ ЕООД, с предмет „Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изготвянето на тръжни документации за избор на изпълнители и подпомагане на дейностите по управление на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата“ във връзка с изпълнението на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата“ по договор № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Сумата да се изплати със средства от бюджета на ВСС.
 

48. ОТНОСНО: Жалба-искане от сем. …. от гр. Враца с вх. № ВСС - 1659/16/09.05.2017 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение жалба-искане от сем. ….. с вх. № ВСС - 1659/16/09.05.2017 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.


49. ОТНОСНО: Проект на писмо до дирекция „Прогнози и управление на касовите потоци на държавния бюджет“ към БНБ за оторизиране на съдебни служители за получаване на тримесечна информация форма-91 на БНБ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до дирекция „Прогнози и управление на касовите потоци на държавния бюджет“ към БНБ за оторизиране на съдебни служители за получаване на тримесечна информация форма-91 на БНБ.


50. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 11.05.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 11.05.2017 г.

1. Възстановяване на разходи за Общи събрания за избор на членове на ВСС.


51. 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 11.05.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2017 г.

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

- „Дава съгласие“

2.1. Корекция по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2017 г.
2.2. Промяна по бюджета на съдебната власт за 2017 г., на основание РМС № 196/13.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г. за изпълнението на дейности за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война (КАС). 
2.3. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2017 г. във връзка с писмо с вх. № ВСС-5116/05.05.2017 г. на министъра на финансите.
2.4. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на декоративно фасадно осветление на Съдебната палата.

2.5. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. многофункционално устройство.
2.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на лек автомобил за нуждите на съда.
2.7. 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.
2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на климатици.
2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за възстановяване на щети след наводняване на помещения.
2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за закупуване на модул „Електронни справки към РБСС“ към програмен продукт JES.
2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на цифрова многофункционална копирна машина.
2.13. Искане от председателя на Районен съд гр. Монтана за корекция на бюджета за 2017 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на климатична система за архивно помещение.
2.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за изплащане на облекло за 2017 г. на съдия и съдебни служители.
2.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.
2.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
2.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за текущ ремонт на сервизни помещения в сградата на Съдебната палата.

Съвместно с КУС.
2.18. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за текущ ремонт на две преходни помещения и оборудване на 6 бр. нови работни места за съдебни служители.

3. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г.
3.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

5. Одитни доклади.

5.1. Обобщен годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. и включването му в доклада за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС.

6. Разни.

6.1. Възстановяване на „…“ ООД сума, представляваща ½ държавна такса по гр.д. № ….
6.2. Възстановяване на „….“ ЕООД сума, представляваща ½ държавна такса по гр.д. № ….
6.3. Предложение от Главния прокурор на Република България за закриване на третостепенен разпоредител с бюджет в структурата на ПРБ, представляващ Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“ гр. Варна и за безвъзмездно предоставяне на дълготрайни и краткотрайни активи на НИП.
6.4. Завеждане по баланса на ВСС на салда по сметка 2091 „Капитализирани разходи по наети активи“.
6.5. Предложение от председателя на Софийски апелативен съд за безвъзмездно предоставяне на 68 бригада „Специални сили“ служебен автомобил с отпаднала необходимост за съда, марка „….“ с рег. № …...
6.6. Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД.




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






