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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  24
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 28 юни 2017 г.




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

ОТСЪСТВА	: Елка Атанасова

От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник отдел „Бюджетно финансиране” и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител.
При обсъжданията по точка 27 от дневния ред присъства Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС.


1. ОТНОСНО: Представяне на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПОДДЪРЖА одобрената от Пленума на Висшия съдебен съвет бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2018 – 2020 г., приета с решение по протокол № 8/01.03.2017 г.

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

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в среща на Работна група по правните и практически положения на националната позиция на Република България по Директива 2014/14/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 03.04.2014 г., относно Европейската заповед за разследване на наказателно правни въпроси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Варна за 2017 г. с …., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в среща на Работна група по правните и практически положения на националната позиция на Република България по Директива 2014/14/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 03.04.2014 г., относно Европейската заповед за разследване на наказателно правни въпроси, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Варна с …
 

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” 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.


4. ОТНОСНО: Писма от органите на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджетите на Висш съдебен съвет и органите на съдебната власт за 2017 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участниците в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС, съгласно Приложение № 1, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на органите на съдебната власт с …., съгласно Приложение № 1.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущ авариен ремонт на ламаринен покрив на сградата.
Извлечение от протокол № 35/21.06.2017 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 Окръжен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за текущ авариен ремонт на ламаринен покрив на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущ ремонт на стълби и площадки на служебния вход на сградата.
Извлечение от протокол № 35/21.06.2017 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 Окръжен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на стълби и площадки на служебния вход на сградата.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за частичен ремонт на покрива на сградата на съда.
Извлечение от протокол № 35/21.06.2017 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. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за частичен ремонт на покрива 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“.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в конкурсни комисии за младши съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър.
Извлечение от протокол № 18/21.06.2017 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 Софийски окръжен съд за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 1 бр. сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за отпускане на средства за извършване на текущ ремонт, за осигуряване на отваряеми части и монтаж на комарници на два прозореца и две решетки в деловодството на съда.
Извлечение от протокол № 35/21.06.2017 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. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на текущ ремонт, за осигуряване на отваряеми части и монтаж на комарници на два прозореца и две решетки в деловодството на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
Съгласно решение по т. 14.2.  от протокол № 35/21.06.2017 г., комисия „Управление на собствеността“ препоръчва на административния ръководител на Административен съд гр. Добрич обезопасяването на целите прозорци да се извърши по един от двата способа: чрез монтаж на решетки или чрез поставяне на противоударно фолио по вътрешната страна на външното стъкло на прозореца, който е препоръчителен.





2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора 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:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Стара Загора за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….. за закупуване на копирна техника XEROX VersaLink B7035.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик 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:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Балчик по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 1 брой копирна машина XEROX VersaLink B7035.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител, във връзка с участие в обучението и подпомагането на служители от СРС за работа с АСУД, за периода 29.05.2017 г. – 31.05.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд гр. Благоевград за 2017 г. с …., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител, във връзка с участие в обучението и подпомагането на служители от СРС за работа с АСУД, за периода 29.05.2017 г. – 31.05.2017 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Благоевград с …..


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново 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:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на многофункционална копирна машина.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 18/21.06.2017 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 корекция по бюджета на Районен съд гр. Димитровград за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации.
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. Дряново 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 Районен съд гр. Дряново за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна техника XEROX VersaLink B7035.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър.
Извлечение от протокол № 18/21.06.2017 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 корекция по бюджета на Районен съд гр. Златоград за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя UPS /непрекъсваемо захранващо устройство/.
Извлечение от протокол № 18/21.06.2017 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 Районен съд гр. Попово по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване на 3 броя UPS /непрекъсваемо захранващо устройство/.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за подмяна на прозоречна дограма.
Извлечение от протокол № 35/21.06.2017 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. Русе по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за подмяна на прозоречна дограма.
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“.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 3 бр. UPS /непрекъсваемо захранващо устройство/.
Извлечение от протокол № 18/21.06.2017 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 на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване на 3 бр. UPS /непрекъсваемо захранващо устройство/.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за ремонт на санитарни възли.
Извлечение от протокол № 35/21.06.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …... за ремонт на санитарни възли.
Мотиви: 
Съгласно решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 35/21.06.2017 г., ремонтът е основен. Средствата следва да бъдат предвидени в Инвестиционната програма на ВСС.
 

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ и модул „Електронна папка“ 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. Бяла Слатина за 2017 г. за закупуване на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ и модул „Електронна папка“ към програмен продукт JES, до провеждане на среща на КПКИТ с „Темида 2000 - Еди Чакъров“ ЕТ, с оглед намаляване стойността на модулите.

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

23. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2017 г., за изработване на интернет сайт, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ със ….
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ със …..


24. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2017 г. във връзка със сключен договор с издателска къща „…..“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2017 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ със …..


25. 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” със ….., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ….., съгласно Приложение № 1.
4. 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.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ….., съгласно Приложение № 1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ….., съгласно Приложение № 1.


26. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски градски съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски градски съд за 2017 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на нова система за видеонаблюдение.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …..

Разни.

27. ОТНОСНО: Изменения в длъжностните характеристики на ръководителя на вътрешния одит и вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС, произтичащи от приетия с решение на Пленума на ВСС по протокол № 15/11.05.2017 г. Класификатор на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и ИВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ИЗМЕНЯ длъжностната характеристика за длъжността „директор на дирекция „Вътрешен одит“, като заменя минималните изисквания за заемане на длъжността: „12 години икономика или право (придобита юридическа правоспособност), от които 10 години професионален стаж в областта на вътрешния и външния одит или финансовия и данъчен контрол“ с изискване за: „професионален опит в областта на вътрешния и външния одит или финансовия и данъчен контрол 12 години“.
2. ИЗМЕНЯ длъжностната характеристика за длъжността „държавен вътрешен одитор“ като заменя минималните изисквания за заемане на длъжността: „12 години икономика или право (придобита юридическа правоспособност), от които 8 години професионален стаж в областта на вътрешния и външния одит или финансовия и данъчен контрол“ с изискване за: „професионален опит в областта на вътрешния и външния одит или финансовия и данъчен контрол 12 години“.
3. ИЗМЕНЯ длъжностната характеристика за длъжността „главен вътрешен одитор“ като заменя минималните изисквания за заемане на длъжността: „общ трудов стаж 8 години, от които 6 години професионален стаж в областта на вътрешния и външния одит или финансовия и данъчен контрол“ с изискване за: „професионален опит в областта на вътрешния и външния одит или финансовия и данъчен контрол 8 години“.
4. ИЗМЕНЯ длъжностната характеристика за длъжността „старши вътрешен одитор“ като заменя минималните изисквания за заемане на длъжността: „общ трудов стаж 5 години, от които 4 години професионален стаж в областта на вътрешния и външния одит или финансовия и данъчен контрол“ с изискване за: „професионален опит в областта на вътрешния и външния одит или финансовия и данъчен контрол 3 години“.
5. ИЗМЕНЯ длъжностната характеристика за длъжността „младши  вътрешен одитор“ като заменя минималните изисквания за заемане на длъжността: „общ трудов стаж 5 години, от които 2 години професионален стаж в областта на вътрешния и външния одит или финансовия и данъчен контрол“ с липса на изискване за професионален опит.

 
28. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси за 2017 г. по ЕИК на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се плати такса битови отпадъци за 2017 г. за административна сграда, находяща се в гр. София, ул. „Развигор“ № 1 в размер на ….. и дължимата към момента на плащане лихва.


29. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик за възстановяване на ½ държавна такса по т.д. № ….

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


30. ОТНОСНО: Писмо от Административен съд София - град за възстановяване на сума, представляваща недължимо внесена държавна такса по адм.д. № …..

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Административен съд София - град да възстанови на „….“ ЕООД с код 90, сумата в размер на ….., представляваща недължимо внесена държавна такса по адм.д. № ….


31. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договори за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарти GSM (глобална система за мобилни комуникации) и UMTS (универсална мобилна телекомуникационна система).

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 договори с Българска Телекомуникационна Компания ЕАД за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарти GSM (глобална система за мобилни комуникации) и UMTS (универсална мобилна телекомуникационна система) за срок от 1 (една) година и на обща прогнозна стойност в размер до …. без ДДС.


32. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 26/20.06.2017 г. във връзка с организиране на предстоящо посещение на Виктор Шахтер, в периода 24.09.2017 г. – 01.10.2017 г., в рамките на което е предвидено провеждане на конференция „Съд и медиация“ и обучения по медиация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА до предоставяне на План-сметка за разходите във връзка с посещението на Виктор Шахтер и провеждането на конференция „Съд и медиация“ и обучения на тема медиация.
  
 
33. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с искане за предоставяне на становище по проекта на Пътна карта по Мярка 13 от Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на препоръките от Независимия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата и анализа на нейната независимост, изпратено от КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на правосъдието.


34. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с искане за предоставяне на отчет за първото полугодие на 2017 г. по изпълнението на целите на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и на мерките по Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, изпратено от КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОДКРЕПЯ решението си по протокол № 5/01.02.2017 г., т. 21.


35. ОТНОСНО: Писмо от Института за пазарна икономика с поставени въпроси във връзка с предстоящото заседание на Гражданския съвет към ВСС на 30.06.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕДОСТАВЯ на съпредседателя на Гражданския съвет към ВСС Анализ на съществуващата бюджетна практика в три органа на съдебната власт.
2. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. бюджета на съдебната власт не се разработва в програмен формат.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

37. ОТНОСНО: Определяне на размера на дневните пари на служителите от Служба „Техническо обслужване“, които ще участват в XII-та Конференция на Балканската и Евро-средиземноморската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 9-12 юли 2017 г. в гр. Бургас.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да командирова съдебните служители от Служба „Техническо обслужване“ с право на дневни пари в размер на …. съгласно разпоредбата на чл. 21 от Наредбата за командировките в страната, във връзка с извършване на транспортното обслужване на участващите в XII-та Конференция на Балканската и Евро-средиземноморската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 9-12 юли 2017 г. в гр. Бургас.


38. ОТНОСНО: Допълване на план-сметка за разходите за провеждане на XII-та Конференция на Балканската и Евро-средиземноморската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 9-12 юли 2017 г. в гр. Бургас.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДОПЪЛВА одобрената план-сметка за разходите за провеждане на XII-та Конференция на Балканската и Евро-средиземноморската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 9-12 юли 2017 г. в гр. Бургас, съгласно решение по т. 37 от протокол № 19/15.07.2017 г. на Пленума на ВСС с ….. за покриване на разходи за осигуряване на трансфер на чуждестранните участници, от летище Варна и летище Бургас до мястото на провеждане на Конференцията и обратно.


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Административен съд гр. Кюстендил за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за текущ ремонт на повредена хидроизолация на тераса.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за внедряване 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 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 програмен продукт JES.


41. ОТНОСНО: Командироване на членове на ВСС, магистрати и съдебни служители в Република Австрия 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 Република Австрия 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 17 – 21 юли 2017 г. следните участници:
- Милка Здравкова Варнова - Итова – член на ВСС и ръководител на проекта;
- Румен Вълков Боев – член на ВСС и координатор 1 на проекта;
 - Маргарита Кирилова Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в Администрацията на Висшия съдебен съвет и експертен участник в реализацията на дейността;
- Веселин Хаджиев – председател на Окръжен съд гр. Пловдив и експертен участник в реализацията на дейността;
 - Петър Белчев – административен ръководител на Софийска районна прокуратура – районен прокурор и експертен участник в реализацията на дейността;
- Гергана Найденова Мутафова – административен ръководител – Районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив и експертен участник в реализацията на дейността.
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“.


42. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2017 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Горна Оряховица с …..
2. УВЕЛИЧАВА неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. с …..


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат като член в изпитна комисия по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново 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:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….. за закупуване на многофункционална копирна машина.


45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя мултифункционални устройства.
Извлечение от протокол № 18/21.06.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 11, ал. 5 от ППЗДС, да се предоставят на Районен съд гр. Червен бряг безвъзмездно за управление 2 /два/ броя мултифункционални устройства BROTHER MFC-L5700DN от наличните в администрацията на ВСС, съгласно приложения списък.


46. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 29.06.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 29.06.2017 г.

1. Представяне на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.
2. Допълване на план-сметка за разходите за провеждане на XII-та Конференция на Балканската и Евро-средиземноморската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 9-12 юли 2017 г. в гр. Бургас.
3. Командироване на членове на ВСС, магистрати и съдебни служители в Република Австрия 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“. 


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 29.06.2017 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 Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, във връзка с участие в среща на Работна група по правните и практически положения на националната позиция на Република България по Директива 2014/14/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 03.04.2014 г., относно Европейската заповед за разследване на наказателно правни въпроси.

1.2. 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.

1.3. Писма от органите на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2017 г.

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущ авариен ремонт на ламаринен покрив на сградата.

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущ ремонт на стълби и площадки на служебния вход на сградата.

1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в конкурсни комисии за младши съдии.

1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат като член в изпитна комисия по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии.

1.8. Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър.

1.9. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител, във връзка с участие в обучението и подпомагането на служители от СРС за работа с АСУД, за периода 29.05.2017 г. – 31.05.2017 г.

1.11. Корекция на бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника.

1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър.

1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя UPS /непрекъсваемо захранващо устройство/.

1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 3 бр. UPS /непрекъсваемо захранващо устройство/.

- „Не дава съгласие“

1.17. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.

1.18. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника.

1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.

1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за ремонт на санитарни възли.

- „Съвместно с КУС“

1.22. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за частичен ремонт на покрива на сградата на съда.

1.23. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за отпускане на средства за извършване на текущ ремонт, за осигуряване на отваряеми части и монтаж на комарници на два прозореца и две решетки в деловодството на съда.

1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за подмяна на прозоречна дограма.

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

2.1. Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2017 г.

2.2. Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2017 г. във връзка със сключен договор с издателска къща „……“.

2.3. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

2.4. Искане от председателя на Софийски градски съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г.

3. Разни.

3.1. Изменения в длъжностните характеристики на ръководителя на вътрешния одит и вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС, произтичащи от приетия с решение на Пленума на ВСС по протокол № 15/11.05.2017 г. Класификатор на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и ИВСС.

3.2. Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик за възстановяване на ½ държавна такса по т.д. № …

3.3. Писмо от Административен съд София - град за възстановяване на сума, представляваща недължимо внесена държавна такса по адм.д. № …

3.4. Необходимост от сключване на договори за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарти GSM (глобална система за мобилни комуникации) и UMTS (универсална мобилна телекомуникационна система).

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




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






