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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  20
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 31 май 2017 г.



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

ОТСЪСТВА	ЩИ: няма

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.
При обсъжданията по точка 25 от дневния ред присъства Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС.


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

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово 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. Габрово за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ... /... за климатик и ... за монтаж/ с цел осигуряване на средства за закупуване на  1 бр. климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово 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 Окръжен съд гр. Габрово 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.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.

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 Окръжен съд гр. Ловеч по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на ... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.   


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

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. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ на Окръжен съд гр. Русе с ... с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 16 броя акумулаторни батерии за сървърно UPS устройство.
Извлечение от протокол № 14/17.05.2017 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 корекция по бюджета на Административен съд гр. Кърджали за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване на 16 броя акумулаторни батерии за сървърно UPS устройство.
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 Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за извършване на неотложно техническо обслужване на две мултифункционални машини.

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. Ловеч по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на неотложно техническо обслужване на две мултифункционални машини.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за награден фонд за инициативи по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“
Извлечение от протокол № 17/22.05.2017 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд София-град по § 10-00 „Издръжка“ за 2017 г. с …. с цел осигуряване на финансови средства за награден фонд за инициативи по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 11.03.2014 г., издаден от Софийски районен съд.

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 Софийски военен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 11.03.2014 г., издаден от Софийски районен съд.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
След изплащане на задължението Софийски военен съд не следва да изисква възстановяване на суми от солидарните длъжници по изпълнителния лист.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Белоградчик с …. с цел осигуряване на средства за изплащане на   облекло на служител завърнал се на работа след майчинство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възлагане на дейност по изменение и попълване на действащата кадастрална карта на гр. Варна и заплащане на държавна такса.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Варна за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за възлагане на дейност по изменение и попълване на действащата кадастрална карта на гр. Варна.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Варна за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с …. за заплащане на държавна такса.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
  

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 01.04.2015 г., издаден от Районен съд гр. Девня.

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. Варна по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 01.04.2015 г., издаден от Районен съд гр. Девня.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на система за видеонаблюдение.

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. Велинград за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване на система за видеонаблюдение.
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. Горна Оряховица 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. Горна Оряховица 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. 


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение и климатик за работно помещение.

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. Димитровград за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. /…. за климатик и …. за монтаж и демонтаж/ с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик за сървърно помещение.
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. Димитровград за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. /…. за климатик и …. за демонтаж и монтаж/ с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик за работно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на електронна информационна система за 3 бр. зали и обобщаващо информационно табло.

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. Карнобат по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с ДДС за закупуване на електронна информационна система за 3 бр. зали и обобщаващо информационно табло.
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. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатична система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Ловеч по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с ДДС за закупуване на 1 брой климатична система.
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. Никопол за осигуряване на средства за извършване на ремонт на климатична система.

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. Никопол за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ със …. за извършване на ремонт на климатична система.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт. 


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за внедряване на модул „Електронни справки към Регистър на банковите сметки и сейфове“ към „JES“.

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






20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия 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 Районен съд гр. Провадия за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. /…. за климатик и …. за монтаж/ с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър.
Извлечение от протокол № 14/17.05.2017 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. Смолян по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със …. 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“. 

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

22. 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 § 52-00 „Придобиване на ДМА” с …., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

24. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1701 в Софийски районен съд.

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 Софийски районен съд.
2. Одобрява плана за действие, изготвен от и.ф. административен ръководител на Софийски районен съд за изпълнение на дадените препоръки.

Разни. 

25. ОТНОСНО: Извършване на външна оценка за осигуряване на качеството на одитната дейност на дирекция „Вътрешен одит“, съгласно Закона за вътрешен одит в публичния сектор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Взема решение получените оферти да бъдат отворени в хода на заседанието на комисията.
2. ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията, за запознаване с получените оферти.
3. ВЪЗЛАГА на Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС и Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС да изготвят доклад за следващото заседание на комисията. 


27. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно задължения за местни данъци и такси преди 30.06.2016 г. за имоти, ползвани от органи на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение писмото от Министерство на правосъдието относно задължения за местни данъци и такси преди 30.06.2016 г. за имоти, ползвани от органи на съдебната власт.


28. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик на конфискувана парична гаранция по ЧНД № ….

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Пазарджик да възстанови с код 90 по набирателната си сметка конфискувана гаранция в размер на …. по ЧНД № … по описа на Окръжен съд гр. Пазарджик.


29. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Лом относно подписано Допълнително споразумение към Договор за обслужване на бюджетен разпоредител от 22.11.2012 г. между РС Лом и ОББ АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с изх. № 5246/22.05.2017 г. на председателя на Районен съд гр. Лом.


30. ОТНОСНО: Фактура за плащане на годишния членски внос на Висшия съдебен съвет за Асоциацията „Приятели на ERA“ за 2017 г., изпратена от КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на … за плащане на годишния членски внос на Висшия съдебен съвет за Асоциацията „Приятели на ERA“ за 2017 г.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2017 г.


31. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски военен съд във връзка с решение на КБФ по протокол № 17/10.05.2017 г. т. 37 относно изплащане на разлика в трудовото му възнаграждение за периода 03.06.2009 г. – 15.05.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Видно от изложените факти и обстоятелства, налице е трудово-правен спор свързан с изплащане на разлика в трудово възнаграждение за период 03.06.2009 г. – 15.05.2013 г., решаването на който не е от компетентността на Висшия съдебен съвет.


32. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Окръжен съд гр. Добрич относно определяне на трудово възнаграждение на съдия за времето, през което е на разположение на работодателя.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

По поставените въпроси са се произнесли Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 41/10.11.2016 г., т. 20 и Комисия „Бюджет и финанси“ с решение по протокол № 46/30.11.2016 г., т. 42. 


33. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за изготвяне на 7 бр. детски тоги за нуждите на Образователна програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Искането от председателя на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за изготвяне на 7 бр. детски тоги за нуждите на Образователна програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, е нецелесъобразно. 
2. Изпраща решението на комисията на председателя на Районен съд гр. Нови пазар.


34. ОТНОСНО: Писмо от съдия … относно дейността на …, назначена за председател на Районен съд гр. Благоевград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от съдия …. с вх. № ВСС – 1718/26.05.2017 г.


35. ОТНОСНО: Възражение от сем. … от гр. Враца с вх. № ВСС - 1659/23.05.2017 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение възражението от сем. …. с вх. № ВСС - 1659/23.05.2017 г. 
Мотиви: Комисия „Бюджет и финанси” многократно се е произнасяла с решения по поставения въпрос от сем. Каменови, поради което и предвид това, че не сочат нови факти и обстоятелства, счита че няма основания за промяна на взетите решения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

38. ОТНОСНО: Завеждане по баланса на ВСС на трафопост, намиращ се в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпише от баланса на НИП към месец юни 2017 г. и да се заведе в баланса на ВСС трафопост, намиращ се в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, с отчетна стойност …., заедно с цялата свързана с него документация, заверена „Вярно с оригинала“.
2. ПРЕПРАЩА преписката на дирекция „УССВ“ за изразяване на становище относно начина на третиране и завеждане на трафопоста /като част от административната сграда, като инфраструктурен обект или като друга сграда/, с оглед последващите действия от страна на дирекция „УССВ“ по нанасянето му в кадастралната карта, издаването на актуална скица и съставянето на нов акт за публична държавна собственост на целия имот в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14.
 

39. ОТНОСНО: Предложения от председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне на леки автомобили на органите на съдебната власт. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА предложенията на председателя на Върховен касационен съд за предоставяне на леки автомобили на Районен съд гр. Плевен, Софийски районен съд, Районен съд гр. Никопол и Районен съд гр. Провадия на комисия „Управление на собствеността“ на ВСС, за действия по компетентност.


40. ОТНОСНО: Писмо от Апелативна прокуратура гр. София относно прилагането на „Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт“ и постъпила жалба от …. във връзка с отказ за връщане на парична гаранция.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от Апелативна прокуратура гр. София на Комисия по правни и институционални въпроси, за становище.


41. ОТНОСНО: Искане от Националната агенция за приходите за представяне на писмено признание за наличие на изискуемо и/или ликвидно задължение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА предложения проект на писмо до Националната агенция за приходите.


42. 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 01.06.2017 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 Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.

1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.

1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

1.5. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 16 броя акумулаторни батерии за сървърно UPS устройство.

1.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за извършване на неотложно техническо обслужване на две мултифункционални машини.

1.7. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за награден фонд за инициативи по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“

1.8. Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 11.03.2014 г., издаден от Софийски районен съд.

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 Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възлагане на дейност по изменение и попълване на действащата кадастрална карта на гр. Варна и заплащане на държавна такса.

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 01.04.2015 г., издаден от Районен съд гр. Девня.

1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на система за видеонаблюдение.

1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.

1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение и климатик за работно помещение.

1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на електронна информационна система за 3 бр. зали и обобщаващо информационно табло.

1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатична система.

1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за извършване на ремонт на климатична система.

1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за внедряване на модул „Електронни справки към Регистър на банковите сметки и сейфове“ към „JES“.

1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.

1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър.

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 ОАУ-1701 в Софийски районен съд.

5. Разни.

5.1. Завеждане по баланса на ВСС на трафопост, намиращ се в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14.

5.2. Писмо от Министерство на правосъдието относно задължения за местни данъци и такси преди 30.06.2016 г. за имоти, ползвани от органи на съдебната власт.



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






