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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  23
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 21 юни 2017 г.




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

ОТСЪСТВА	: Димитър Узунов

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


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2017 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2017 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

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

2. 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.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. София за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 1 брой копирна машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.
Извлечение от протокол № 34/14.06.2017 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. Монтана по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на текущ авариен ремонт на покрив на 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“.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума от Прокуратурата на Република България по изпълнителен лист, издаден от Окръжен съд гр. Велико Търново.

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. Русе 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 Окръжен съд гр. Велико Търново.
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 гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на облекло на трима новоназначени съдебни служители.

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 гр. Бургас за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …. с цел осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на трима новоназначени съдебни служители, считано от м. март, април и май 2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с провеждане стаж на европейски магистрати по Обменна програма 2017 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение. 
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. Бургас по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с провеждане стаж на европейски магистрати по Обменна програма 2017 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника.
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 гр. Пазарджик за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна техника XEROX VersaLink B7035 с включена факс линия.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Извлечение от протокол № 17/14.06.2017 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 по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Плевен 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“.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
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 § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 1 брой копирна машина Xerox Work Centre 7225i.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
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. Гоце Делчев за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 1 брой копирна машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман 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 Софийски окръжен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ихтиман 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 Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на информационни дисплеи.
Извлечение от протокол № 17/14.06.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 3 бр. информационни дисплеи (1 бр. обобщаващ и 2 бр. пред съдебна зала).
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър, 1 бр. UPS и 1 бр. консуматив за сървърен UPS. 
Извлечение от протокол № 17/14.06.2017 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 по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка“ със …. за закупуване на 1 бр. консуматив за сървърен UPS. 
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 по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Монтана по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., в т.ч. …. за закупуване на 1 бр. сървър и ….. за закупуване на 1 бр. UPS.  
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
  

16. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Омуртаг за корекция на бюджета на съда за 2017 г.
Извлечение от протокол № 33/07.06.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОДКРЕПЯ решението на комисия „Управление на собствеността“ по т. 6.1 от протокол № 23/07.06.2017 г.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Омуртаг по § 10-00 „Издръжка“ с …. за геодезическо замерване на площите в сградата, с цел издаване на акт за държавна собственост.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. климатици за работни помещения.
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. Перник по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици за работни помещения.
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. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. системи за звукозапис и извършване на текущ ремонт на съдебна зала.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Поморие за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване, доставка и монтаж на 2 броя системи за звукозапис.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
2. ОТЛАГА вземането на решение в частта за обзавеждането на съдебната зала на стойност …. до изразяване на становище от Комисия „Управление на собствеността“ на ВСС, относно извършването на текущ ремонт на залата.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума от Прокуратурата на Република България по изпълнителен лист, издаден от Окръжен съд гр. Велико Търново.

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 Районен съд гр. Русе 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 Окръжен съд гр. Велико Търново.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини.
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. Сандански за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 1 брой копирна машина с факс линия.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански 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 увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Сандански по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС за закупуване на 6 броя климатици за работни кабинети.
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. Сандански по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 3 броя климатици за съдебни зали.
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. Червен бряг за осигуряване на средства за закупуване на климатици за работни помещения.
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. Червен бряг по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. /…. за 4 бр. климатици и …. за монтаж/ с цел осигуряване на средства за закупуване на климатици за работни помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до провеждане на среща на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ с „Темида 2000 - Еди Чакъров“ ЕТ, с оглед намаляване стойността на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към JES.
 

24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Котел 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 :

ОТЛАГА вземането на решение за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Районен съд гр. Котел за 2017 г. за закупуване на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към програмен продукт JES, до провеждане на среща на КПКИТ с „Темида 2000 - Еди Чакъров“ ЕТ, с оглед намаляване стойността на модула.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя мултифункционални устройства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Червен бряг за увеличаване на бюджета за 2017 г. за закупуване на 2 броя мултифункционални устройства на стойност …., по компетентност на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ на ВСС. 


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав разходите за изплащане на облекло на новоназначен служител, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2017 г.
Мотиви: 
Планираните средства за облекло по бюджета на Районен съд гр. Велики Преслав за 2017 г. са в размер на …., който е по-висок от изплатените суми до момента.

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

27. 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. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с …., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с …., съгласно Приложение № 1.


28. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Враца за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.
Извлечение от протокол № 17/14.06.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Административен съд гр. Враца за 2017 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….

Одитни доклади.

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

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 Районен съд гр. Първомай.
2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за изпълнение на препоръките, дадени по т. 1 от одитния доклад.
3. Одобрява изпълнението на останалите препоръки, съгласно предоставената писмена информация.

Разни.

33. ОТНОСНО: Проект на одитен доклад № 0400119316 и проект на одитно становище за заверка с обръщане на внимание по извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ВСС за 2016 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 22.06.2017 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение проект на одитен доклад № 0400119316 и одитно становище за заверка с обръщане на внимание по извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на ВСС за 2016 г.
ВСС няма да изразява писмено становище по проекта на одитния доклад и одитното становище, съгласно чл. 54, ал. 11 от Закона за Сметната палата.


34. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на цялостно сервизно и техническо обслужване на автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет“.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на цялостно сервизно и техническо обслужване на автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет“ и да подпише договор с избрания изпълнител с максимална стойност в размер до …. без ДДС, за срок от 12 месеца или до изчерпване на предвидения ресурс или да прекрати поръчката.

 
35. ОТНОСНО: Абонаментно техническо обслужване и ремонт на непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) SALICRU SLC-60-CUBE3, монтирано 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 с „….“ ЕООД договор за предоставяне на абонаментно техническо обслужване и ремонт на непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) SALICRU SLC-60-CUBE3, монтирано в сградата на ВСС, за срок от 2 (две) години или до достигане на максимално допустима стойност от …. без ДДС, представляваща законов праг за директно възлагане на обществени поръчки. 


36. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Шумен за поощрение на …. – прокурор в Районна прокуратура гр. Нови пазар с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, изпратено от КАК при ПК на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ направеното предложение за поощрение на …. – прокурор в Районна прокуратура гр. Нови пазар с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение.
Мотиви: 
Предвид рестриктивния бюджет на съдебната власт няма предвидени финансови средства за поощряване на магистрати и съдебни служители с парични награди.


39. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Белоградчик с приложено копие на допълнително споразумение от 07.06.2017 г. към договора за обслужване на банковите сметки на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с изх. № 755/08.06.2017 г. на председателя на Районен съд гр. Белоградчик.


40. ОТНОСНО: Командироване на членове на ВСС, магистрати и съдебни служители в кралство Нидерландия във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, Дейност 3 „Разработване на модел за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите“.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. КОМАНДИРОВА за участие в учебно посещение в кралство Нидерландия във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, Дейност 3 „Разработване на модел за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите“, за периода 03 – 07 юли 2017 г., следните участници:
- Милка Здравкова Варнова – Итова – член на ВСС и ръководител на проекта;
- Румен Георгиев Георгиев – член на ВСС и член на комисия „Бюджет и финанси“;
- Румен Вълков Боев – член на ВСС и координатор 1 на проекта;
- Соня Ангелова Миткова – директор на дирекция „Финансово управление и съдебно имущество“ във Върховен административен съд и експертен участник в реализацията на дейността;
- Каролина Неделчева – член на ВСС и член на комисия „Бюджет и финанси“;
- Петър Белчев – административен ръководител на Софийска районна прокуратура – районен прокурор и експертен участник в реализацията на дейността;
- Мария Зафирова – началник отдел „Европейски и международни проекти и програми“ и координатор 2 на проекта.
2. Разходите за пътни, хотелско настаняване, изхранване, превозно средство за трансфер на участниците от съответното летище до хотела и обратно, както и за придвижване от хотела до мястото на провеждане на срещите и обратно, превод, медицински застраховки и дневни пари са за сметка на бюджета на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“ и ще бъдат отчетени от избрания изпълнител – ДЗЗД „Екорис и партньори“.


41. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Карнобат относно изплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентност на административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат.


42. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Районен съд гр. Кула за заплащане на възнаграждение на …. – адм. секретар в РС Кула на основание чл. 259, ал. 1 и 3 от КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение уведомлението от председателя на Районен съд гр. Кула за заплащане на възнаграждение на …. – адм. секретар в РС Кула на основание чл. 259, ал. 1 и 3 от КТ.


43. ОТНОСНО: Решение на КУС по протокол № 34/14.06.2017 г. относно възлагане на услуга на външен изпълнител с предмет: „Подготовка и изготвяне на пълен набор от документи за обществени поръчки за осигуряване на достъпна среда и изграждане на пожароизвестителни инсталации в сгради на съдебната власт, съгласно утвърдените обекти в инвестиционната програма на ВСС за 2017 г.“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проект на решение за възлагане на услуга на външен изпълнител с предмет: „Подготовка и изготвяне на пълен набор от документи за обществени поръчки за осигуряване на достъпна среда и изграждане на пожароизвестителни инсталации в сгради на съдебната власт, съгласно утвърдените обекти в инвестиционната програма на ВСС за 2017 г.“.


44. ОТНОСНО: Решение на КПКИП по протокол № 17/14.06.2017 г. във връзка с искане от председателя на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на софтуер /програмна система JES, електронна папка СИС и електронни справки към РБСС/, 2 бр. компютри, 1 бр. МФУ с двустранен печат и 1 бр. скенер.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ по протокол № 17/14.06.2017 г., т. 12.  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

48. ОТНОСНО: Задължения за такса битови отпадъци дължими за административна сграда на бул. „Витоша“ № 2 за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за такса битови отпадъци за 2017 г. за административна сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 2 – Съдебна палата, в размер на …..
2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за изплащане на лихва, тъй като същата е неоснователно начислена и не се дължи. 
Мотиви: Данъчно задълженото лице е подало данъчна декларация в ОП „Средец и Триадица“ на 01.03.2017 г., което се явява в законоустановения срок по чл.14 от ЗМДТ. Окончателната обработка на декларацията от общината е приключила на 19.06.2017 г., за което са начислени лихви за сумата дължима за първо тримесечие на 2017 г.
На основание чл. 4, ал. 2 от ЗМДТ невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК. Видно от гореизложеното, забавата в която е изпаднало данъчно-задълженото лице се дължи на обстоятелства, които не произтичат от негово недобросъвестно поведение, поради което неплащането на задължението в регламентирания от закона срок и произтичащите от това лихви за забава,  не може да бъде вменено в негова отговорност.
    3. Препис от решението да се изпрати на директора на НАП и Община ОП „Средец и Триадица“, с оглед отпадане на задължението за погрешно начислена лихва.


49. ОТНОСНО: Становище на комисия „Управление на собствеността“ във връзка с решение на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 19/23.05.2017 г., т. 11. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Съгласно решение на Комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 34/14.06.2017 г., т. 16, средствата по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2017 г. са планирани и разпределени съгласно утвърденото поименно разпределение на разходите в рамките на утвърдения годишен бюджет, с решение по т. 27 на протокол № 5/09.02.2017 г. на Пленума на ВСС и решение по т. 32 на протокол № 14 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 27.04.2017 г.
Предвид гореописаното, средствата за обект „СМР на СП гр. София, включващ фасади на вътрешните дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешните дворове и проходи и втори етаж на сградата /откъм ул. „Лавеле“/ стаи №№ 26, 27, 28 и 29 на първи сутерен /откъм ул. „Алабин“ и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения със сметна стойност в размер на …... са планирани в утвърдената от Пленума на ВСС инвестиционна програма за 2017 г.
2. ПРЕПОРЪЧВА на председателя на Върховен касационен съд, при преценка за необходимост, да има предвид възможността, която се предоставя от чл. 114 на ЗОП. 
3. Извлечение от протокол № 5/09.02.2017 г., т. 27 и протокол № 14/27.04.2017 г., т. 32, с които е приета инвестиционната програма от Пленума на ВСС, както и решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 34/14.06.2017 г., т. 16, да се изпратят на председателя на ВКС.


50. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 34/14.06.2017 г. във връзка с писмо от г-н …. – заместник-кмет на Столична община относно необходимостта от съфинансиране на ремонтни дейности по възстановяване на тротоарна настилка около сграда, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до окомплектоване на преписката и изясняване на основанието за съфинансиране на ремонтни дейности по възстановяване на тротоарна настилка около сграда, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23 .


51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на 1 брой скенер от наличните резерви във ВСС.
Извлечение от протокол № 17/14.06.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ по протокол № 17/14.06.2017 г., т. 7.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 11, ал. 5 от ППЗДС, да се предостави на Окръжен съд гр. Видин безвъзмездно за управление 1 брой скенер от наличните в администрацията на ВСС.


52. ОТНОСНО: Писмо от Апелативна прокуратура гр. София относно правното основание, на което се базират „Правила 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“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от Апелативна прокуратура гр. София на Прокурорската колегия на ВСС, за становище.


53. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 22.06.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 22.06.2017 г.

1. Командироване на членове на ВСС, магистрати и съдебни служители в кралство Нидерландия във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, Дейност 3 „Разработване на модел за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите“.

2. Задължения за такса битови отпадъци дължими за административна сграда на бул. „Витоша“ № 2 за 2017 г.
3. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с провеждане стаж на европейски магистрати по Обменна програма 2017 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение. 
 

54. 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 22.06.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2017 г.

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

- „Дава съгласие“

2.1. 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.

2.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

2.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума от Прокуратурата на Република България по изпълнителен лист, издаден от Окръжен съд гр. Велико Търново.

2.5. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на облекло на трима новоназначени съдебни служители.

2.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника.

2.7. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на сървър.

2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на информационни дисплеи.

2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър, 1 бр. UPS и 1 бр. консуматив за сървърен UPS. 

2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. климатици за работни помещения.

2.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. системи за звукозапис и извършване на текущ ремонт на съдебна зала.

2.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за възстановяване на изплатена сума от Прокуратурата на Република България по изпълнителен лист, издаден от Окръжен съд гр. Велико Търново.

2.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини.

2.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за закупуване на климатици.

2.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за закупуване на климатици за работни помещения.

- „Съвместно с КУС“

2.19. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.

2.20. Искане от председателя на Районен съд гр. Омуртаг за корекция на бюджета на съда за 2017 г.

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.

3.2. Искане от председателя на Административен съд гр. Враца за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.

5. Одитни доклади.

5.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Първомай.

6. Разни.

6.1. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на цялостно сервизно и техническо обслужване на автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет“.

6.2. Абонаментно техническо обслужване и ремонт на непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) SALICRU SLC-60-CUBE3, монтирано в сградата на ВСС.

6.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на 1 брой скенер от наличните резерви във ВСС.



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





