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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  18
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 17 май 2017 г.




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

ОТСЪСТВА: Каролина Неделчева

 
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: Съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 25.05.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Становището на Пленума на Висшия съдебен съвет по проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. да се изпрати в срока по чл. 34, ал.1, във връзка с чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.
2. НЕ СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. и придружаващите я документи, в частта за Препоръчителните тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за периода 2018 - 2020 г. - Приложение № 5 на стр. 130.
3. СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. и придружаващите я документи в останалата част.
Мотиви: Бюджетът на съдебната власт е самостоятелен. Тази самостоятелност се гарантира практически чрез осигуряване на достатъчно средства за нормално функциониране на органите на съдебна власт. Средносрочната бюджетна прогноза на Министерски съвет за периода 2018-2020 г. не осигурява средства за функциониране и влошава бюджетното обезпечаване на ОСВ. Одобряването на такава прогноза би довело до парализиране дейността на ОСВ и би накърнило самостоятелността на бюджета на съдебната власт. Конституционно установено е изискването бюджетът да осигурява средства за функционирането на ОСВ. Тази конституционна повеля няма да е изпълнена, както в случаите, когато въобще не са осигурени средства, така и когато поради недостатъчност на одобрените средства ОСВ не ще могат да функционират през част от бюджетната година. В тази насока се е произнесъл и Конституционния съд - Решение № 18/16.12.1993 г. по к.д. № 19/1993 г. и Решение № 17/3.10.1995 г. по к.д. № 13/1995 г.
В така изготвената бюджетна прогноза има несъответствие на посочените препоръчителни тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за тригодишния период с очертания конституционен мащаб на коригиране на предложената от Висшия съдебен съвет тригодишна бюджетна прогноза.

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

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с посещение на гости от Върховния областен съд – гр. Нюрнберг, провинция Бавария, Германия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изиска от председателя на Апелативен съд гр. Варна план-сметка за разходите във връзка с посещението на гости от Върховния областен съд – гр. Нюрнберг, провинция Бавария, Германия в периода 23-26.10.2017 г.

  
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

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 работната заплата на командировани магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …..
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …..


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума от ПРБ по изпълнителен лист, издаден от СГС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2017 г. на Военно-апелативен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума от Прокуратурата на Република България по изпълнителен лист, издаден от Софийски градски съд.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 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 корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик GREE /BTU 24000 - …. и ….. за демонтаж и монтаж/.
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 корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с общо …. за закупуване на 19 бр. климатици GREE /BTU 12000 - …. и …. за демонтаж и монтаж/.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за текущ ремонт на стълбище на централния вход на сградата.
Извлечение от протокол № 28/10.05.2017 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 Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на стълбище на централния вход на сградата на Окръжен съд гр. Габрово.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изпълнение на предписанията на РО „Инспекция за държавен технически надзор“ гр. Велико Търново, касаещи два броя асансьори.
Извлечение от протокол № 28/10.05.2017 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 Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за извършването на непредвиден разход за изпълнение на предписанията на РО „Инспекция за държавен технически надзор“ гр. Велико Търново, във връзка с промените в Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори в сградата на Окръжен съд гр. Габрово.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.

 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации и принтери.
Извлечение от протокол № 13/10.05.2017 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 Окръжен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване на 2 броя принтери.
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 Окръжен съд гр. Пазарджик по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 24.04.2017 г., издаден от Окръжен съд гр. Велико Търново.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
 

10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

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 магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …..


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован младши съдия.

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 командирован младши съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Пирдоп за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия за младши съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Хасково за 2017 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия за младши съдии.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Хасково с ….
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

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 командирован магистрат,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Военно-апелативен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …..
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски военен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …...


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за възстановяване на разход за текущ ремонт на лек автомобил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Шумен по § 10-00 „Издръжка“ с …. за възстановяване на разход за текущ ремонт на лек автомобил „…“, рег. № …..
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


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


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със …. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за закупуване на модул „Електронни справки към РБСС“ към програмен продукт JES.

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 § 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“. 


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър и 1 бр. UPS.
Извлечение от протокол № 13/10.05.2017 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. Бяла по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 1 брой сървър.
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. Бяла по § 10-00 „Издръжка“ с ….. за закупуване на 1 брой UPS.
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. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на информационна система с електронни табла за съдебни зали.
Извлечение от протокол № 13/10.05.2017 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. Казанлък по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със ….. за закупуване на информационна система с електронни табла за съдебни зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване и инсталиране на модул „Електронни справки към РБСС“.

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 § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …. за закупуване и инсталиране на модул „Електронни справки към РБСС“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Момчилград за осигуряване на средства за текущ авариен ремонт на покрив, фасада и ВиК.
Извлечение от протокол № 28/10.05.2017 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 Районен съд гр. Момчилград по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на текущ авариен ремонт на покрив, фасада и ВиК  в сградата на съда.
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“.
 

21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър.
Извлечение от протокол № 13/10.05.2017 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. Разград по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 1 брой сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите за 2017 г. на Районен съд гр. Средец и Районен съд гр. Бургас по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Бургас с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Средец с ….
 
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.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 25.05.2017 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” със …., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със …., съгласно Приложение № 1.

Разни. 

26. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Районен съд гр. Ивайловград във връзка с предстоящо договориране на лихвените проценти с обслужващата банка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Обръща внимание на административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград да преразгледа решенията на Висшия съдебен съвет по протоколи № 20/22.06.2005 г. и № 53/19.12.2006 г. и на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 50/11.11.2015 г., т. 33.


27. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България с приложено искане от административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Шумен 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 Окръжна прокуратура гр. Шумен да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 1 /един/ брой терминално устройство ПОС за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Шумен, 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. 


28. ОТНОСНО: Сигнал от директора на дирекция „Финанси и счетоводство“ във Върховен касационен съд с вх. № ВСС – 6529/12.05.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА разглеждането на т. 28 за следващото заседание на комисията.
2. Да се поканят Галя Георгиева – член на ВСС и Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит“ на заседанието на комисията, което ще се проведе на 23.05.2017 г. от 09.00 часа.


29. ОТНОСНО: Допълване на решение на Пленума на ВСС по протокол № 15/11.05.2017 г., т. 24.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 25.05.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДОПЪЛВА решение по т. 24 от протокол № 15/11.05.2017 г. на Пленума на ВСС, както следва:
Забележка:
В случаите на използване на въздушен транспорт, разходите да се признават до размера на средната цена за автобусен билет за съответния маршрут.
В случаите на използване на лично моторно превозна средство да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 13 от Наредбата за командировките в страната.


30. ОТНОСНО: Провеждане на изнесено заседание на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, което ще се състои в периода 18-20 юни 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА план-сметка за разходите за провеждане на изнесено заседание на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, което ще се проведе в периода 18 - 20 юни 2017 г. в хотел „Хисар“, гр. Хисаря.
2. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Комисия „Бюджет и финанси” да подпише одобрената по т. 1 план-сметка.


31. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Трявна за увеличаване щатната численост на съда с 1 щатна бройка за длъжността „системен администратор“.
Извлечение от протокол № 15/10.05.2017 г. на КСА.
Извлечение от протокол № 12/26.04.2017 г. на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТТЕГЛЯ т. 31 от дневния ред поради произнасяне на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 20/16.05.2017 г., т. 10.


32. ОТНОСНО: Решение на КПКИТ по протокол № 13/10.05.2017 г. във връзка с писмо от Ксавие Тору – политически администратор, Съвет на европейския съюз относно провеждане на конференция на тема „ECLI и отвъд – подобряване на онлайн достъпа до съдебни решения“, която ще се проведе на 8 и 9 юни 2017 г. в гр. Атина, Гърция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Анелия Чомакова – главен експерт в отдел „Информационно обслужване на ОСВ“ в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС, за участие в конференция на тема „ECLI и отвъд – подобряване на онлайн достъпа до съдебни решения“, за периода 7 - 9 юни 2017 г. в гр. Атина, Гърция.
2. Разходите за пътни, нощувки, дневни и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

  33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за текущ ремонт, във връзка с подготовка и привеждане в работен режим на климатичната инсталация в сградата на съда.
Извлечение от протокол № 28/10.05.2017 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 Административен съд София-град по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на текущ ремонт, във връзка с подготовка и привеждане в работен режим на климатичната инсталация в сградата на съда.
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“.
 

34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за първоначално обучение на трима служители в областта на защита на класифицираната информация.

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. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за първоначално обучение на трима служители в областта на защита на класифицираната информация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. климатици и 1 бр. мултифункционално устройство.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Никопол за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с общо …. за закупуване на 4 бр. климатици /….-стойност на климатик и …..-монтаж/.
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 корекция по бюджета на Районен съд гр. Никопол за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. мултифункционално устройство. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени 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. Павликени 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.


40. ОТНОСНО: Информация за основното месечно възнаграждение на Председателя на Конституционния съд, считано от 01.04.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията за основното месечно възнаграждение на Председателя на Конституционния съд, считано от 01.04.2017 г.


41. ОТНОСНО: Информация от дирекция „Управление на собствеността“ относно заявките и доставките на горива за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА до произнасяне на Комисия „Управление на собствеността“.


42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за извършен езиков превод по нохд № ….


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел обезпечаване на разход за извършен езиков превод по нохд № …..
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня 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. Девня 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.


44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за държавна такса за строеж: „Преустройство на съществуваща четириетажна административна сграда за нуждите на РС Петрич, РП Петрич, СИС, АВ и ОЗ Охрана“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Петрич за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с …. с цел осигуряване на средства за държавна такса за строеж: „Преустройство на съществуваща четириетажна административна сграда за нуждите на РС Петрич, РП Петрич, СИС, АВ и ОЗ Охрана“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“.  


45. 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 25.05.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


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

- „Дава съгласие“

1.1. Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
1.2. Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума от ПРБ по изпълнителен лист, издаден от СГС.
1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на климатици.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за текущ ремонт на стълбище на централния вход на сградата.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изпълнение на предписанията на РО „Инспекция за държавен технически надзор“ гр. Велико Търново, касаещи два броя асансьори.
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации и принтери.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за извършен езиков превод по нохд № 1480/14 г.
1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист.
1.9. Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
1.10. Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован младши съдия.
1.11. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия за младши съдии.
1.12. Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
1.13. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за възстановяване на разход за текущ ремонт на лек автомобил.
1.14. 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.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за закупуване на модул „Електронни справки към РБСС“ към програмен продукт JES.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър и 1 бр. UPS.
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за първоначално обучение на трима служители в областта на защита на класифицираната информация.
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на модул към JES /Електронни справки към регистър на банковите сметки и сейфове/.
1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на информационна система с електронни табла за съдебни зали.
1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване и инсталиране на модул „Електронни справки към РБСС“.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. климатици и 1 бр. мултифункционално устройство.
1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за закупуване на модул към JES /Електронни справки към регистър на банковите сметки и сейфове/.
1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за държавна такса за строеж: „Преустройство на съществуваща четириетажна административна сграда за нуждите на РС Петрич, РП Петрич, СИС, АВ и ОЗ Охрана“.
1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър.
1.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на облекло.

- Съвместно с КУС
1.26. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за текущ ремонт, във връзка с подготовка и привеждане в работен режим на климатичната инсталация в сградата на съда.

1.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Момчилград за осигуряване на средства за текущ авариен ремонт на покрив, фасада и ВиК.
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