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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  25
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 5 юли 2017 г.




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


ОТСЪСТВАТ: Каролина Неделчева, Румен Боев и Румен Георгиев


От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник отдел „Бюджетно финансиране” и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител.


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

1. ОТНОСНО: Искане от директора на Националния институт на правосъдието за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи, във връзка със заседание на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Национален институт на правосъдието за 2017 г. с …., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи, във връзка със заседание на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Национален институт на правосъдието с ….


2. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието, с искане за корекция на бюджета за 2017 г., с цел 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 Национален институт на правосъдието за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за ремонт на наводнени работни помещения.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

 
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград 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 апелативен съд 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. Благоевград за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на изпитни комисии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Благоевград за 2017 г. със …., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на изпитни комисии за младши прокурори в края на обучението им в Националния институт на правосъдието, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със …
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Благоевград със ….


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани съдебни служители взели участие в работна група за подпомагане обучението на служителите на СРС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Благоевград за 2017 г. със …., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани съдебни служители взели участие в работна група за подпомагане обучението на служителите на СРС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Благоевград със ….


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител, във връзка с участие в работна група за изготвяне на проекти на Правила по въпросите в чл. 360е, ал. 1 от ЗИД на ЗСВ и Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен 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 работна група за изготвяне на проекти на Правила по въпросите в чл. 360е, ал. 1 от ЗИД на ЗСВ и Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Благоевград с ….
	

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в изпитните комисии на конкурсите за кандидати 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. Кюстендил за 2017 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в изпитните комисии на конкурсите за кандидати за младши съдии.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Кюстендил с …
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини и 2 бр. тонер-консумативи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Монтана за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой копирна машина Canon iR2530i.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана разхода необходим за закупуване на 2 броя тонер-консумативи по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …., да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командирован служител като лектор и обучител, във връзка с автоматизирана система за управление на делата /АСУД/.

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. Смолян за 2017 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командирован служител като лектор и обучител, във връзка с автоматизирана система за управление на делата /АСУД/.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Смолян с …


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командирован съдия за участие в редовни срещи на членовете на Европейската съдебна мрежа в Брюксел и Малта. 

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. Смолян за 2017 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командирован съдия за участие в редовни срещи на членовете на Европейската съдебна мрежа в Брюксел и Малта. 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Смолян с …
Мотиви:
При корекцията на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Смолян са съобразени максималните размери на разходите за нощувка при командировка в град София за служители и магистрати.
Напомня, че следва да се спазват лимитите определени с решение на ВСС по т. 22 от протокол № 4/28.01.2009 г. и допълнение към него в протокол № 40/01.12.2011 г.


11. 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.


12. ОТНОСНО: Постъпили писма от органите на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително 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 и участие на магистрати в изпитни комисии, 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.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща във ВСС на фокус-групата по административни дела, във връзка с Правилата за оценка на натовареността на съдиите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Административен  съд гр. Благоевград за 2017 г. с …., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща във ВСС на фокус-групата по административни дела, във връзка с Правилата за оценка на натовареността на съдиите, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Благоевград с …


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Габрово за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за Обследване и издаване на сертификат за енергийните характеристики на сградата; Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с Удостоверение на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 3 от ЗУТ, и възстановяване на проектна документация на сградата.
Извлечение от протокол № 36/28.06.2017 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. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на разход, свързан с основен ремонт на сградата за обследване на енергийна ефективност и издаване на валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата; обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с Удостоверение на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 3 от ЗУТ и възстановяване на проектна документация на сградата.
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“.
 

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за привеждане на евакуационното осветление в съответствие с изискванията за осигуряване на безопасност при пожар.
Извлечение от протокол № 36/28.06.2017 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. Дупница по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за привеждане на евакуационното осветление в съответствие с изискванията за осигуряване на безопасност при пожар.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт – демонтаж и монтаж на ПВЦ дограма на помещенията в съдебната палата.
Извлечение от протокол № 36/28.06.2017 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 …. за извършване на текущ ремонт – демонтаж и монтаж на ПВЦ дограма на помещенията в съдебната палата.
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“.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за текущ ремонт на сутеренни помещения и основен ремонт около сградата на Съдебната палата - изграждане на дренаж и отводняване.
Извлечение от протокол № 36/28.06.2017 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. Попово по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на текущ ремонт на сутеренни помещения в сградата на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2017 г. на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Попово, с цел осигуряване на средства за извършване на основен ремонт около сградата на Районен съд гр. Попово – изграждане на дренаж и заустването му в градската канализация, както следва: 
2.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на ВСС с …
2.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 Основен ремонт на ДМА“  на Районен съд гр. Попово с …
Уведомява комисия „Управление на собствеността”, че отпуснатите средства в размер на …. за извършване на основен ремонт за изграждане на дренаж и заустването му в градската канализация, са за сметка на утвърдените съгласно решение по т. 32 от протокол № 14/27.04.2017 г. на Пленума на ВСС, средства за „Непредвидени и неотложни основни ремонти”.
3. Решенията да бъдат внесени на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.

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

20. 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” с …., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с …., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със …., съгласно Приложение № 1.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ….., съгласно Приложение № 1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с ….., съгласно Приложение № 1.

Разни.

22. ОТНОСНО: Допълване на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 11/21.03.2013 г., т. 9.1 и 9.2.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение по т. 9.1 от протокол № 11/21.03.2013 г. на Висшия съдебен съвет, както следва:
израза „младши съдии и прокурори“ се заменя с израза „младши съдии, младши прокурори и младши следователи“.
2. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение по т. 9.2 от протокол № 11/21.03.2013 г. на Висшия съдебен съвет, както следва:
израза „младши съдии и прокурори“ се заменя с израза „младши съдии, младши прокурори и младши следователи“.


23. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на ВСС за извършване на разход за закупуване и монтаж на 10 бр. климатици за служебни помещения в сградата на ул. „Съборна“ № 7.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. с ДДС за закупуване и монтаж на 10 бр. климатици за служебни помещения в сграда ползвана за нуждите на ВСС в гр. София, ул. „Съборна“ № 7.


24. ОТНОСНО: Определяне на участници в конкурсна комисия по обявения конкурс за назначаване на служител на длъжността „Директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в администрацията на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.


25. ОТНОСНО: Определяне на участници в конкурсна комисия по обявения конкурс за назначаване на служител на длъжността „Главен експерт-счетоводител“ в отдел „Европейски и международни програми и проекти“ в администрацията на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.


26. ОТНОСНО: Определяне на участници в конкурсна комисия по обявения конкурс за назначаване на служител на длъжността „Началник на отдел „Инвестиции и строителство“ в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в администрацията на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.


27. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България във връзка с решение на КБФ по протокол № 22/14.06.2017 г., т. 45  относно социалното осигуряване на следователите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Прокуратурата на Република България относно социалното осигуряване на следователите в ОСлО.


28. ОТНОСНО: Писмо от директора на Националния институт на правосъдието относно привеждане на длъжностите в администрацията на НИП в съответствие с Класификатора на длъжностите в сила от 11 май 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение писмото от директора на Националния институт на правосъдието относно привеждане на длъжностите в администрацията на НИП в съответствие с Класификатора на длъжностите в сила от 11 май 2017 г.


29. ОТНОСНО: Писмо от Българска народна банка с предложение за провеждане на работна среща с представители на Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Софийски районен съд и Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители, изпратено от КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ г-жа Елисавета Илиева – началник отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на ВСС, за участие в работната среща на 6 юли 2017 г. от 10 ч. в централната сграда на БНБ.
 

30. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Пазарджик, с искане за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2017 г. във връзка с провеждане на Обществена поръчка за проектиране и изграждане на нова съдебна сградата за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” ще се произнесе след изразяване на становище от Комисия „Управление на собствеността“.


31. ОТНОСНО: Предложени от Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт приоритети във връзка с писмо от Министерство на правосъдието относно идентифициране на приоритети на съдебната система при подготовката на многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021-2027 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА предложените от Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт приоритети. 


32. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 36/28.06.2017 г. относно заплащане на пазарна стойност на държавен терен с площ 119 кв.м. в размер на …. за сметка на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” ще се произнесе след изразяване на становище от Комисия по правни и институционални въпроси.


33. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 36/28.06.2017 г. за предприемане на действия в изпълнение на Решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/25.05.2017 г., т. 46.2 относно заплащане на разходите за охрана от СРС на 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 предоставяне на конкретна информация от председателя на Софийски районен съд за размера на необходимите средства за охрана на сградата, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.
 

34. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 36/28.06.2017 г. във връзка с писмо от председателя на Районен съд гр. Червен бряг относно спешен ремонт на фасада на сградата на Съдебната палата и доставка и монтаж на система за видеонаблюдение за сграда и дворно място.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 36/28.06.2017 г., т. 4.  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

37. ОТНОСНО: Извършване на промяна по бюджета на Висш съдебен съвет с цел осигуряване на средства за заплащане на данък сгради и такса за битови отпадъци за имоти, управлението на които е възложено на Пленума на ВСС.

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 Висш съдебен съвет по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с …. с цел осигуряване на средства за заплащане на данък сгради и такса за битови отпадъци за имоти, управлението на които е възложено на Пленума на ВСС.
Средствата в размер на …. са за сметка на неразпределения резерв по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.
Средствата в размер на …. са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.


38. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявените конкурси за младши съдии в окръжните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявените конкурси за младши съдии в окръжните съдилища, да се изплатят от органите на съдебната власт, съгласно приложената справка:
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен административен съд за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Силистра за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.6. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.7. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.8. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.9. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Плевен за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.10. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с ….
3. Възнаграждението на хабилитираните членове на конкурсните комисии в размер на …., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г., съгласно приложените справки.


39. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения с решение на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет конкурс за младши прокурори в районните прокуратури 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 изплатят определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения с решение на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет конкурс за младши прокурори в районните прокуратури за 2017 г., съгласно приложените справки от Прокуратурата на Република България.
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с ….
2. Възнаграждението на хабилитираните членове на конкурсните комисии в размер на …., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г., съгласно приложените справки.


40. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши следователи в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплатят определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения с решение на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет конкурс за младши следователи в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури за 2017 г., съгласно приложените справки от Прокуратурата на Република България.
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с ….
2. Възнаграждението на хабилитираните членове на конкурсните комисии в размер на …., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г., съгласно приложените справки.


41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в изпитна комисия по наказателно право и процес за провеждане на изпити 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. Габрово за 2017 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в изпитна комисия по наказателно право и процес за провеждане на изпити на кандидатите за младши съдии.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Габрово с …


42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в изпитни комисии на конкурсите 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. Силистра за 2017 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в изпитни комисии на конкурсите за младши съдии.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Силистра с …


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град 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 Върховен административен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София-град за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


44. ОТНОСНО: Завеждане на имот по баланса на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се заведе по баланса на ВСС към 30.06.2017 г. имот, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Цар Тодор Светослав“ № 1 на стойност ….. по сметка 2031 „Административни сгради“.


45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован младши съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


46. ОТНОСНО: Поправка на очевидна техническа грешка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
На основание чл. 34, ал. 4 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, ДОПУСКА поправка на очевидна техническа грешка в решение по т. 45 от протокол № 21/29.06.2017 г. на Пленума на ВСС, като израза „протокол № 19/15.07.2017 г.“ се замени с „протокол № 19/15.06.2017 г.“.


48. ОТНОСНО: Одобряване на размер на съфинансиране за проект Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX (EXEC).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА размер на съфинансиране от страна на ВСС по проектно предложение Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX (EXEC), одобрено с Решение на Пленума на ВСС по протокол № 20 от 22.06.2017 г. ненадвишаващ …… или еквивалентът на тази сума в ….


49. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 06.07.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 06.07.2017 г.

1. Допълване на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 11/21.03.2013 г., т. 9.1 и 9.2.

2. Поправка на очевидна техническа грешка.

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

- „Дава съгласие“

3.1. Извършване на промяна по бюджета на Висш съдебен съвет с цел осигуряване на средства за заплащане на данък сгради и такса за битови отпадъци за имоти, управлението на които е възложено на Пленума на ВСС.
3.2. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявените конкурси за младши съдии в окръжните съдилища.
3.3. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения с решение на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет конкурс за младши прокурори в районните прокуратури за 2017 г.
3.4. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши следователи в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури.
3.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини и 2 бр. тонер-консумативи.
3.6. Постъпили писма от органите на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2017 г. 

3.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.
3.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за привеждане на евакуационното осветление в съответствие с изискванията за осигуряване на безопасност при пожар.
3.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.

- „Съвместно с КУС“

3.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за Обследване и издаване на сертификат за енергийните характеристики на сградата; Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с Удостоверение на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 3 от ЗУТ, и възстановяване на проектна документация на сградата.
3.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт – демонтаж и монтаж на ПВЦ дограма на помещенията в съдебната палата.
3.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за текущ ремонт на сутеренни помещения и основен ремонт около сградата на Съдебната палата - изграждане на дренаж и отводняване.

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

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

5. Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.

5.1. Предложение от председателя на Върховен административен съд  за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Искра Тодорова Александрова - съдия във Върховен административен съд.

6. Разни.

6.1. Писмо от директора на Националния институт на правосъдието относно привеждане на длъжностите в администрацията на НИП в съответствие с Класификатора на длъжностите в сила от 11 май 2017 г.
6.2. Завеждане на имот по баланса на ВСС.


50. 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 06.07.2017 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 директора на Националния институт на правосъдието за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи, във връзка със заседание на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС.
1.2. Писмо от Националния институт на правосъдието, с искане за корекция на бюджета за 2017 г., с цел осигуряване на средства представляващи възстановени щети от застраховател.
1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на изпитни комисии.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани съдебни служители взели участие в работна група за подпомагане обучението на служителите на СРС.
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител, във връзка с участие в работна група за изготвяне на проекти на Правила по въпросите в чл. 360е, ал. 1 от ЗИД на ЗСВ и Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в изпитна комисия по наказателно право и процес за провеждане на изпити на кандидатите за младши съдии.
1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в изпитните комисии на конкурсите за кандидати за младши съдии.
1.9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован младши съдия.
1.10. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в изпитни комисии на конкурсите за младши съдии.
1.11. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командирован служител като лектор и обучител, във връзка с автоматизирана система за управление на делата /АСУД/.
1.12. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командирован съдия за участие в редовни срещи на членовете на Европейската съдебна мрежа в Брюксел и Малта. 
1.13. 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.
1.14. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в работна среща във ВСС на фокус-групата по административни дела, във връзка с Правилата за оценка на натовареността на съдиите.
1.15. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.




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





