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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  22
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 14 юни 2017 г.




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

ОТСЪСТВА	: Камен Иванов


От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси” и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2017 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 30.04.2017 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2017 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

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

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на дължима сума за отстраняване на щети от възникнало застрахователно събитие.

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. Плевен по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължима сума за отстраняване на щети от възникнало застрахователно събитие.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 


3. 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.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за извършване на основно почистване на административната сграда на съда, преди въвеждането й в експлоатация.

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. Видин по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на основно почистване на административната сграда на съда, преди въвеждането й в експлоатация.
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 Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на комуникатори за 3 броя асансьори.
Извлечение от протокол № 33/07.06.2017 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 гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на комуникатори за 3 броя асансьори.
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“.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за закупуване на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към програмен продукт JES.
Извлечение от протокол № 16/31.05.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ПРЕДЛАГА на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ да проведе среща с Темида 2000 – Еди Чакъров ЕТ с оглед намаляване стойността на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към програмен продукт JES, поради внедряването му в съдебната система. 


7. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Добрич за корекция на бюджета на съда за 2017 г.
Извлечение от протокол № 18/07.06.2017 г. от заседание на КСА. 

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. Добрич по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за сключване на граждански договор с външен изпълнител за почистване на помещенията в съда, за периода от 17.07.2017 г. до 08.09.2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към програмен продукт JES.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ПРЕДЛАГА на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ да проведе среща с Темида 2000 – Еди Чакъров ЕТ с оглед намаляване стойността на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към програмен продукт JES, поради внедряването му в съдебната система. 


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за текущ ремонт на санитарни помещения и приспособяването им за хора с увреждания.
Извлечение от протокол № 33/07.06.2017 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. Дряново по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на санитарни помещения и приспособяването им за хора с увреждания.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към програмен продукт JES.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ПРЕДЛАГА на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ да проведе среща с Темида 2000 – Еди Чакъров ЕТ с оглед намаляване стойността на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към програмен продукт JES, поради внедряването му в съдебната система. 


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.

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. Кубрат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за закупуване на модул към JES   /Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове/.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ПРЕДЛАГА на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ да проведе среща с Темида 2000 – Еди Чакъров ЕТ с оглед намаляване стойността на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към програмен продукт JES, поради внедряването му в съдебната система. 


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


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изграждане на алуминиева преграда на коридор, преградна стена за обособяване на две помещения и закупуване на обзавеждане.
Извлечение от протокол № 33/07.06.2017 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. Перник по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за изграждане на алуминиева преграда на коридор, преградна стена за обособяване на две помещения и закупуване на обзавеждане.
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“.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за преграждане на кабинет и подмяна на врати и настилки в сградата.
Извлечение от протокол № 33/07.06.2017 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. Свиленград по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС с цел осигуряване на средства за преграждане на кабинет и подмяна на врати и настилки в сградата.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към програмен продукт JES.
Извлечение от протокол № 16/31.05.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ПРЕДЛАГА на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ да проведе среща с Темида 2000 – Еди Чакъров ЕТ с оглед намаляване стойността на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към програмен продукт JES, поради внедряването му в съдебната система. 


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за оценки на недвижими имоти и МПС-та.

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. Харманли за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за оценки на недвижими имоти и МПС-та.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

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

18. 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.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с …., съгласно Приложение № 1.

Разни.

22. ОТНОСНО: Определяне размерите на допълнителните възнаграждения на служители от администрацията на ВСС за изпълнение на служебните им задължения в почивни дни по организационно-техническата подготовка на Общото събрание на следователите и на Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 345, ал. 4 ЗСВ допълнително възнаграждение на служители от администрацията на Висшия съдебен съвет, участвали в организационно-техническата подготовка на Общото събрание на следователите за избор на членове на ВСС проведено на 13 и 20 май 2017 г. и Общото събрание на прокурорите проведено на 27 май, 3 и 4 юни 2017 г., съгласно приложената таблица.


23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Върховен касационен съд за определяне на допълнително възнаграждение на … - съдия във Върховен касационен съд, за присъдена научна степен „Доктор”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ на … - съдия във Върховен касационен съд, да бъде определено допълнително парично възнаграждение, в размер на 10% към определената индивидуална работна заплата за придобита научна степен „Доктор”, считано от датата на вземане на решението.


24. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Прокуратура на Република България на конфискувана парична гаранция по нохд № …. по описа на СпНС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Прокуратура на Република България да възстанови с код 90 по набирателната си сметка гаранция в размер на …. по нохд № …. по описа на Специализиран наказателен съд.


25. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд София-град за смяна на обслужващата банка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на председателя на Административен съд София - град за смяна на обслужващата банка, на основание чл. 153, ал. 6 от Закона за публичните финанси.
2. УКАЗВА на председателя на Административен съд София – град да предприеме необходимите действия за преминаване на обслужване по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ и откриване на левова сметка за превеждане на суми от възнаграждения и др. подобни по левови банкови сметки на персонала в друга търговска банка.


26. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Балчик за прехвърляне на един брой терминално устройство ПОС обслужващо транзитната сметка да обслужва сметката за чужди средства на съда, считано от 01.08.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Балчик да прехвърли обслужването на 1 /един/ брой терминално устройство ПОС от транзитната сметка на сметката за чужди средства на съда, считано от 01.08.2017 г.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Балчик, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г.


27. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за абонаментно техническо обслужване на следните видове инсталации и съоръжения: отопление, вентилация и климатизация (ОВК), автоматизация на ОВК и ВиК инсталация в сградата на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „…“ ЕООД за абонаментно техническо обслужване на следните видове инсталации и съоръжения: отопление, вентилация и климатизация (ОВК), автоматизация на ОВК и ВиК инсталация в сградата на ВСС за срок от 1 (една) година, на обща прогнозна стойност в размер до … без ДДС. 
 

28. ОТНОСНО: Предложение от директора на Националния институт на правосъдието за увеличаване щатната численост на НИП с 1 щатна бройка за длъжността „финансов контрольор“.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване щатната численост на Национален институт на правосъдието с 1 щатна бройка за длъжността „финансов контрольор“.


29. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив относно определяне на ДТВ за ТСПО на съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентност на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив.


30. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 33/07.06.2017 г. във връзка с искане от председателя на Районен съд гр. Генерал Тошево за отпускане на средства за подмяна на осветителни тела и материали за ремонтни дейности.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОДКРЕПЯ решение на Комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 33/07.06.2017 г., т. 4.


31. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 33/07.06.2017 г. относно извършване на непредвидени допълнителни СРР, незаложени в договор между Министерство на правосъдието и „….“ ЕООД с предмет: „Подмяна на дограма на сградата на Окръжна и Районна прокуратура гр. Кърджали“, при невъзможност да се извършат в рамките на предвидените в договора 10% непредвидени разходи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОДКРЕПЯ решение на Комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 33/07.06.2017 г., т. 3.


32. ОТНОСНО: Определяне на счетоводител в екипите за управление по проектите с бенефициент ВСС, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ОДОБРЯВА …. за позицията счетоводител в екипите за управление на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ и на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система”, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).
2. ВЪЗЛАГА на ръководителите на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ и на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система”, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) да предприемат действия пред Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ за изпълнение на решението по т. 1.
 

33. ОТНОСНО: Уведомление за промяна в датите на 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 25-27 юни 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение уведомлението за промяна в датите на провеждане на изнесено заседание на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

36. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен съд гр. Бургас във връзка с изпълнение на Споразумението между ВСС и КЧСИ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Апелативен съд гр. Бургас.


37. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Окръжен съд гр. Благоевград във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 22 и чл. 42 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРСОФС/, изпратено от КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на експерти от Комисия „Бюджет и финанси“ да изготвят за следващо заседание на комисията проект на решение по поставения въпрос .


38. ОТНОСНО: Решение на КПИВ по протокол № 19/05.06.2017 г. относно писмо от Апелативна прокуратура гр. София във връзка с 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 :

ПОДКРЕПЯ решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 19/05.06.2017 г., т. 7.


39. ОТНОСНО: Командироване на Деница Вълкова – председател на Апелативен съд гр. Бургас, за участие в курс за обучение на тема „Съдебни технологии: от край до край“, който ще се проведе в периода 10-14 юли 2017 г. в Сингапур.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Деница Вълкова – председател на Апелативен съд гр. Бургас, за участие в курс за обучение на тема „Съдебни технологии: от край до край“, за периода 8-16 юли 2017 г. в Сингапур.
2. Разходите за нощувки и дневни пари са за сметка на организаторите.
3. Пътните разходи и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
 

40. ОТНОСНО: План-сметка за разходите за провеждане на XII-та Конференция на Балканската и евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 9-12 юли 2017 г. в гр. Бургас, хотел Приморец.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ОДОБРЯВА план-сметка за разходите за провеждане на XII-та Конференция на Балканската и евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 9-12 юли 2017 г. в гр. Бургас, хотел Приморец.
2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише одобрената по т. 1 план-сметка.


41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на циркулационна помпа за отоплителна инсталация.
Извлечение от протокол № 33/07.06.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Бургас по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на циркулационна помпа за отоплителна инсталация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.


42. ОТНОСНО: Искане от генерал-майор … – командир на Сухопътните войски относно безвъзмездно предоставяне на движими вещи – частна и държавна собственост от Висшия съдебен съвет на Сухопътните войски.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането от генерал-майор … – командир на Сухопътните войски на Комисия „Управление на собствеността“, по компетентност.


43. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на Република България във връзка с получени искания от структурни звена на ПРБ, касаещи подмяна на асансьорни уредби, изграждане на пожароизвестителни системи и закупуване на подемна платформа за инвалиди.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от Главния прокурор на Република България на Комисия „Управление на собствеността“, по компетентност.


44. ОТНОСНО: Командироване на IT експерт за участие в среща по информационната обменна система за обмен на електронни доказателства, която ще се проведе на 19 и 20 юни в гр. Брюксел, Белгия.

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 среща по информационната обменна система за обмен на електронни доказателства, за периода 18-20 юни 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи, разходите за две нощувки, разходите за дневни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


45. ОТНОСНО: Запитване от … – следовател в ОСлО при Окръжна прокуратура гр. Благоевград във връзка със социалното осигуряване на следователите.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ИЗПРАЩА запитването от … – следовател в ОСлО при Окръжна прокуратура гр. Благоевград на Прокуратура на Република България за отговор, по компетентност.
2. За становището на Прокуратура на Република България да бъде уведомена Комисия „Бюджет и финанси“.


46. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 15.06.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 15.06.2017 г.

1. Определяне размерите на допълнителните възнаграждения на служители от администрацията на ВСС за изпълнение на служебните им задължения в почивни дни по организационно-техническата подготовка на Общото събрание на следователите и на Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет.

2. Определяне на счетоводител в екипите за управление по проектите с бенефициент ВСС, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“.

3. План-сметка за разходите за провеждане на XII-та Конференция на Балканската и евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 9-12 юли 2017 г. в гр. Бургас, хотел Приморец.


47. 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 15.06.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2017 г.

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

- „Дава съгласие“

2.1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на дължима сума за отстраняване на щети от възникнало застрахователно събитие.

2.2. 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.

2.3. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за извършване на основно почистване на административната сграда на съда, преди въвеждането й в експлоатация.

2.4. Искане от председателя на Районен съд гр. Добрич за корекция на бюджета на съда за 2017 г.

2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за текущ ремонт на санитарни помещения и приспособяването им за хора с увреждания.

2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.

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

2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за преграждане на кабинет и подмяна на врати и настилки в сградата.

2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за оценки на недвижими имоти и МПС-та.

- „Съвместно с КУС“

2.12. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на циркулационна помпа за отоплителна инсталация.

2.13. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на комуникатори за 3 броя асансьори.

2.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изграждане на алуминиева преграда на коридор, преградна стена за обособяване на две помещения и закупуване на обзавеждане.

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. Разни.

5.1. Предложение от административния ръководител на Върховен касационен съд за определяне на допълнително възнаграждение на … - съдия във Върховен касационен съд, за присъдена научна степен „Доктор”.

5.2. Необходимост от сключване на договор за абонаментно техническо обслужване на следните видове инсталации и съоръжения: отопление, вентилация и климатизация (ОВК), автоматизация на ОВК и ВиК инсталация в сградата на ВСС.

5.3. Предложение от директора на Националния институт на правосъдието за увеличаване щатната численост на НИП с 1 щатна бройка за длъжността „финансов контрольор“.




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





