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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  26
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 19 юли 2017 г.




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

ОТСЪСТВА: Румен Боев


От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник отдел „Бюджетно финансиране”, 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 30.06.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2017 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2017 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

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

2. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2017 г., на основание Постановление на Министерски съвет № 138 от 05.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2017 г. за Прокуратурата на Република България за доставка на микробуси с повишена проходимост.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ИЗВЪРШВА промени по бюджета на съдебната власт за 2017 г. в изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 138 от 05.07.2017 г., както следва:
I. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С …..
в т.ч. по показател и подпоказател, както следва:
Капиталови разходи …..
в т.ч. по органи на съдебната власт
Прокуратура на Република България …..
II. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С …..
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) …..
III. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2017 г. с …..
IV. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2017 г. с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със сумата от …..
3. На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

 
3. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България, с искане 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 бюджета на Висш съдебен съвет и Прокуратурата на Република България за 2017 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участниците в Общите събрания на прокурорите и следователите за избор на членове на ВСС, съгласно приложената справка, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Прокуратурата на Република България с ….


4. 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, съгласно Приложение № 1, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на органите на съдебната власт със ….., съгласно Приложение № 1.


5. 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.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

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 магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …..
2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ със ….
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитна комисия по наказателно право и процес на писмени и устни 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. Ловеч за 2017 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитна комисия по наказателно право и процес на писмени и устни изпити на кандидатите за младши съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Ловеч с ….
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдия за участие в работна среща за конституиране на комисиите за провеждане на конкурса за младши съдии в окръжните съдилища.

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. Стара Загора за 2017 г. с …., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдия за участие в работна среща за конституиране на комисиите за провеждане на конкурса за младши съдии в окръжните съдилища, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Стара Загора с ….
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на нов актив – центробежна помпа на отоплителен котел.
Извлечение от протокол № 37/05.07.2017 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. Стара Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….. за доставка и монтаж на нов актив – центробежна помпа на отоплителен котел в 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“.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати 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. Хасково за 2017 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати 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. Хасково с ….


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитни комисии, свързани с провеждането на конкурс за младши съдии.

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. Ямбол за 2017 г. с ….., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитни комисии, свързани с провеждането на конкурс за младши съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Ямбол с ….


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за Интегрирана система за работна заплата и управление на човешки ресурси „Aladin“.

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. Пловдив по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …. за закупуване на лиценз за Интегрирана система за работна заплата и управление на човешки ресурси „Aladin“.
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 Административен съд гр. Сливен 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. Сливен за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ….. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за ремонт на повредена фасада. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в заседание на Работна група „Електронно право/електронно правосъдие“ към ЕС.

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. Смолян за 2017 г. със ….., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в заседание на Работна група „Електронно право/електронно правосъдие“ към ЕС, проведено на 30.06.2017 г. в гр. Брюксел, Белгия, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Смолян със ….


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на порционни пари, пътни и възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица.

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 Военен съд гр. Пловдив по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …., от които ….–за изплащане на порционни пари, …..–за изплащане на пътни пари на военнослужещи и …. за трудови възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица.

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. Враца за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с ….., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица до края на годината.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман 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. Ихтиман 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. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на работно 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 увеличение по бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с ….. с цел осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на новоназначен съдебен служител, считано от 24.04.2017 г. до 31.12.2017 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.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик 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 Окръжен съд гр. Пазарджик за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ със ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ със …..


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за текущ ремонт на козирка и тераси в сградата на съда.
Извлечение от протокол № 37/05.07.2017 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. Раднево по § 10-00 „Издръжка“ с ….. за извършване на текущ ремонт на козирка и тераси в 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“.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за закупуване на материали за ремонт на кабинет, щори за прозорци и 20 бр. столове.
 Извлечение от протокол № 37/05.07.2017 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. Чирпан по § 10-00 „Издръжка“ с ….. за закупуване на материали за ремонт на кабинет, в т.ч. ….. за ламиниран паркет, ….. за доставка и монтаж на алуминиеви щори и ….. за закупуване на 20 бр. столове.
 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“.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик за сървърно помещение и 6 бр. климатици за работни помещения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Елин Пелин с ….. по § 10-00 „Издръжка“ с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. климатици за работни помещения - 12000 BTU на стойност ….., 2 бр. климатици за работни помещения - 18000 BTU на стойност ….. и ….. за монтажа им, поради липса на източници на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени ….. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на ….. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на ….. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на ….. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - …., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на …...
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност ….. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат малко над ….. за доставка на дълготрайни активи.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Елин Пелин за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик за сървърно помещение и монтаж към него /….. климатик и ….. монтаж/.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик за сървърно помещение и 11 бр. климатици за работни помещения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ихтиман с ….. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. климатици за помещението съхраняващо архива и за деловодството и 9 бр. климатици за работни помещения, поради липса на източници на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени ….. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на ….. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на ….. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на ….. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - …., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на …..
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност ….. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат малко над ….. за доставка на дълготрайни активи.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….. с включена доставка и монтаж, с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт. 


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград 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 увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Асеновград за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….. за многофункционална копирна машина, поради липса на източници на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени …. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на ….. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на ….. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на ….. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - ….., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на …..
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност …. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат малко над ….. за доставка на дълготрайни активи.

 
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за закупуване на 5 броя климатици.

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. Дулово в размер на ….. с цел осигуряване на средства за закупуване на 5 броя климатици, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени …. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на …. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на …. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на …. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - ….., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на ….
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност ….. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат малко над …. за доставка на дълготрайни активи.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 8 броя климатици.

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. Свиленград за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ със ….. за закупуване и монтаж на 8 броя климатици, поради липса на източник на финансиране.
Мотиви:
С решение по т. 6 от протокол № 3/26.01.2017 г. е утвърден бюджета на съдебната власт за 2017 г., който е разпределен по органи на съдебната власт и съгласно което са заложени …. като неразпределен резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА”. Средствата в цитирания размер са планирани за осигуряване на финансиране на централизирана доставка на компютърна техника и подмяна на техника, която се нуждае от спешна замяна поради дефекти или невъзможност за ремонт.
С решения на Пленума на ВСС към 06.07.2017 г. е коригиран бюджета на 50 органа на съдебната власт, като са отпуснати средства по § 52 00 „Придобиване на ДМА” в размер на …. за придобиване на компютърни конфигурации, копирни машини, климатици, информационни табла, озвучителна техника и др. Отпуснатите средства по § 53 00 „Придобиване на НДА” към същата дата за придобиване на програмни продукти са в размер на …. За сметка на неразпределения резерв по § 52 00 „Придобиване на ДМА” са коригирани бюджети на съдилища по § 10 00 „Издръжка” в размер на …. за закупуване на  активи, които имат стойност под определения за съдебната система праг на същественост - …., но имат характер на офис техника - принтери, скенери, монитори, UPS и др.
Неизразходваната част от резерва към 06.07.2017 г. е в размер на ….
С решение за откриване на процедура № 9183 от 03.07.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата” на прогнозна стойност ….. без ДДС или ….. с ДДС.
От гореизложеното следва, че по бюджета на съдебната власт след разплащане по централизираната доставка на компютърна техника  за нуждите на ВСС и съдилищата ще останат малко над …. за доставка на дълготрайни активи.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за сключване на застраховка „Каско“ на новозакупен служебен автомобил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе разхода за сключване на застраховка „Каско“ на служебен автомобил в размер на ….. да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора разхода за изплащане на облекло на новоназначен служител в размер на …., да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2017 г.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и плащания по граждански договори.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Елена разходите по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и плащания по граждански договори в размер на …., да бъдат изплатени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г., като бъде извършена вътрешно-компенсирана промяна от § 10-00 „Издръжка“ в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.
При разработването на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. са заложени допълнително средства, с които да се покрият належащите разходи.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и доплащане на суми за облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево разходите по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за възнаграждения на съдебни заседатели и доплащане суми за облекло в размер на …., да бъдат изплатени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г., като бъде извършена вътрешно-компенсирана промяна от § 10-00 „Издръжка“ в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.
При разработването на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. са заложени допълнително средства, с които да се покрият належащите разходи.


31. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Пазарджик относно използването на целево предоставени средства по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик, в изпълнение на Споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката от 29.09.2016 г. сключено за срок от 5 години и съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 13/20.04.2017 г., отпуснатите средства в размер на …. за награден фонд по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ да се използват по целево предназначение, в рамките на календарната година.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване на 43 броя печатащи устройства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПОРЪЧВА на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ да изразява положителни становища по искания за осигуряване на средства на органите на съдебната власт за закупуване на компютърна техника и други активи свързани с нея, само в случаите на неотложна необходимост, замяна на дефектирала техника, чиито ремонт е невъзможен / нецелесъобразен, осигуряване на техника при увеличение на щатна численост, за която няма налична, поради липса на източник на финансиране.
2. ПРЕПРАЩА искането на Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване на 43 броя печатащи устройства на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“, по компетентност.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра разходите в размер на …. за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Силистра между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за изплащане на три броя възнаграждения на особени представители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Харманли разходите по § 10-00 „Издръжка“ за изплащане на три броя възнаграждения на особени представители на стойност …., да бъдат изплатени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г., поради наличие на средства и липса на източник на финансиране.
При разработването на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. са заложени средства за непредвидени разходи.


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за определяне на лимит за принтери от по-висок клас.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Апелативен съд гр. София за определяне на лимит за принтери от по-висок клас и закупуване на 7 бр. лазерни принтери на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“, по компетентност.


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Лом за увеличаване на бюджета за 2017 г. с …. за закупуване на 1 брой сървър, по компетентност на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ на ВСС.


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване на лек автомобил за нуждите на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до изразяване на становище от създадената работна група, съгласно Заповед № ВСС-9054/30.06.2017 г. на Главния секретар на ВСС.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за извършване на корекция по бюджета на съда за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Административен съд гр. Русе за извършване на корекция по бюджета на съда за 2017 г., по компетентност на комисия „Управление на собствеността“ на ВСС.


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 5 броя лазерни принтери.
Извлечение от протокол № 20/05.07.2017 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. Габрово безвъзмездно за управление 5 /пет/ броя лазерни принтери Brother HL-L5100DN от наличните в администрацията на ВСС, съгласно приложения списък.


40. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 37/05.07.2017 г. относно осигуряване на финансови средства за закупуване на стълбищни роботи, с цел реализиране на достъпна среда в сградите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Утвърденият бюджет на съдебната власт за 2017 г., както и планираните средства по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ не дават възможност за извършване на разход в размер на …. за осигуряване на достъпна среда в сградите на органите на съдебната власт, чрез закупуване на стълбищни роботи.
2. Увеличение по бюджетите на органи на съдебната власт в размер на ….. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 2017 г., с цел осигуряване на финансов ресурс за реализиране достъпна среда в сградите на органите на съдебната власт, чрез закупуване на стълбищни роботи може да бъде извършено, в случай, че бъдат използвани средства за сметка на предвидените суми за Осигуряване на достъпна среда в размер на …., които са утвърдени с актуализираното поименно разпределение на разходите по Инвестиционната програма /Протокол № 14/27.04.2017 г. на Пленума на ВСС/.
3. Изпраща решението по т. 40 от настоящия протокол, в едно с преписката на комисия „Управление на собствеността“ за изразяване на становище.


41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за изграждане и оборудване на помещение за работа по ЗЗКИ.

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. Радомир по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. за обособяване на помещение за работа по ЗЗКИ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

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

42. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2017 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 40 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ със ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със ….
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2017 г. с цел осигуряване на средства за извършване на плащания по договори съобразно икономическия характер и утвърдения праг на същественост на активите, във връзка с преместването на Софийска районна прокуратура в нова сграда, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ със …
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със …
3. УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.


43. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” с …., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с …., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с …., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със …., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с …., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със …., съгласно Приложение № 1.


44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2017 г., с цел осигуряване на средства за проектиране и изграждане на нова съдебна сграда.

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 Административен съд гр. Пазарджик за 2017 г. в размер на …. за проектиране и изграждане на нова съдебна сграда, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….

Одитни доклади.

47. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършената одитна проверка за консултиране във Върховен касационен съд възложена с решение по протокол № 12 от 06.04.2017 г., т. 30 на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващото заседание на комисията.


48. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. Монтана по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 18 от протокол № 15/11.05.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващото заседание на комисията.


49. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. Шумен по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 17 от протокол № 6/16.02.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващото заседание на комисията.


50. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1712 в Районен съд гр. Тетевен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващото заседание на комисията.

Разни.

51. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС, да взема решения, свързани с плащания и с  финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт. 
2. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да взема решения за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС, във връзка с управлението на имуществото на съдебната власт, както и за всички действия свързани с преоценката на активите.
3. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да взема решения във връзка с организирането, провеждането и прекратяването на процедури за възлагане на обществени поръчки, избор на изпълнител и сключване на договори.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 345, ал. 4 ЗСВ допълнително възнаграждение в размер на …. на главния секретар на Висшия съдебен съвет, за участие в организационно-техническата подготовка на Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС, проведено на 10, 17 и 18 юни 2017 г.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 345, ал. 4 ЗСВ допълнително възнаграждение на служители от администрацията на Висшия съдебен съвет, участвали в организационно-техническата подготовка на Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС, проведено на 10, 17 и 18 юни 2017 г. в размери, съгласно приложената таблица.


53. 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.
Отложена по протокол № 25/05.07.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ г-жа Каролина Неделчева за участие 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.
 

54. 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.
Отложена по протокол № 25/05.07.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ г-жа Елка Атанасова за участие 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.


55. 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.
Отложена по протокол № 25/05.07.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ г-н Румен Георгиев за участие 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.


56. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски градски съд 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 Софийски градски съд да възстанови на „…“ ЕООД с код 90, сумата в размер на …., представляваща ½ държавна такса по т.д. № …


57. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на Република България относно необходимостта от закупуване на озвучителна техника за нуждите на Зала № 2 в сградата на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, с оглед предназначението й за зала за пресконференции.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Работната група, сформирана с решение на КБФ по протокол № 31/15.07.2015 г. да извърши проверка на място и направи конкретни предложения по искането на Главния прокурор на Република България, в двуседмичен срок.
Напомня на работната група, че не е изразила конкретно предложение по решение по т. 1 от протокол № 21/07.06.2017 г. на КБФ.


58. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 23/03.07.2017 г. относно възстановяване на разходи от участие на членове на ВСС и представители на съдебната власт в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода януари – юли 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 23/03.07.2017 г., т. 1.


59. ОТНОСНО: Решение на КАК при Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 22/05.07.2017 г. във връзка с молба от … за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура гр. Нова Загора.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА на Прокуратура на Република България молбата на …., по компетентност.


60. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, главния прокурор на Републека България, главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и директора на Националния институт на правосъдието за II-ро тримесечие на 2017 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява направените разходи за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за II-ро тримесечие на 2017 г. 
2. Приема за сведение информацията на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, главния прокурор на Република България, главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и директора на Националния институт на правосъдието от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за II-ро тримесечие на 2017 г. 


61. 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 платят задълженията за такса битови отпадъци дължими за 2017 г. към Община Трън за административна сграда, находяща се в гр. Трън, ул. „Георги Димитров“ № 4 в размер на …. – главница и дължимата към момента на плащане лихва.


62. ОТНОСНО: Задължения за такса битови отпадъци дължими за административна сграда на бул. „Цар Борис III“ № 54 за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за такса битови отпадъци за 2017 г. за административна сграда, находяща се в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, предоставена за нуждите на Софийски районен съд, в размер на …. и дължимата към момента на плащане лихва.


63. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за смяна на обслужващата банка „…” АД, считано от 01.10.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, по изключение, банковите сметки – транзитна, наличности и сметка за чужди средства на Районен съд гр. Ихтиман да се обслужват от „….” АД, считано от 01.10.2017 г..
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Ихтиман.


64. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за безвъзмездно предоставяне на движими вещи – частна държавна собственост от Бюро по защита при главния прокурор на Административен съд гр. Велико Търново.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 390, ал. 2 от Закона за съдебната власт да се предоставят безвъзмездно движими вещи – частна държавна собственост от Бюро по защита при главния прокурор на Административен съд гр. Велико Търново, съгласно приложения списък.
 

65. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 25/05.07.2017 г. във връзка с 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 :

ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – началник отдел „Счетоводство и методология“, той и главен счетоводител на ВСС да изготви проект на нови 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.
 

66. ОТНОСНО: Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали - застраховане” АД за регистрираните застрахователни събития, отказани и изплатените застрахователни суми по предявени претенции по сключен договор № 45-06-062/22.12.2015 г. с Висшия съдебен съвет за периода 01.04.2017 г. – 30.06.2017 г.


67. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Перник относно предложено Допълнително споразумение към договора с обслужващата банка ОББ, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник.


68. ОТНОСНО: Становище по доклад от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за увеличаване на щатната численост на съда с една щатна бройка за длъжност съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. В рамките на утвърдения бюджет на Административен съд гр. Хасково за 2017 г. искането за увеличаване на щатната численост с 1 щ.бр. за длъжност „съдия“ е финансово обезпечено за 1 месец. Искането може да се обезпечи за сметка на икономията реализирана по § 01-00 „Заплати“ от органите на съдебната власт.
2. Становището да се предостави на Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия на ВСС.


69. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Районен съд гр. Балчик за заплащане на допълнително възнаграждение на основание чл. 259, ал. 1 от КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение уведомлението от председателя на Районен съд гр. Балчик за заплащане на допълнително възнаграждение на основание чл. 259, ал. 1 от КТ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

70. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.06.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема за сведение обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.06.2017 г. 
2. Предоставя на отдел „Европейски и международни програми и проекти“ Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПДУ на Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 30.06.2017 г., за приобщаване към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по проектите.

71. ОТНОСНО: Сключване на договор за изработка на техническо задание, като част от документация за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина, медицински застраховки и при необходимост хотелски резервации и наземен транспорт в чужбина за членове на ВСС, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители, както и придружаващите ги лица при служебни пътувания.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващото заседание на комисията.


72. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 20.07.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 20.07.2017 г.

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


73. 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 20.07.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2017 г.

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

- „Дава съгласие“

2.1. Промяна по бюджета на съдебната власт за 2017 г., на основание Постановление на Министерски съвет № 138 от 05.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2017 г. за Прокуратурата на Република България за доставка на микробуси с повишена проходимост.

2.2. Писмо от Прокуратурата на Република България, с искане за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2017 г.

2.3. Постъпили писма от органите на съдебната власт, с искания за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2017 г.

2.4. 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.

2.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

2.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитна комисия по наказателно право и процес на писмени и устни изпити на кандидатите за младши съдии.

2.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдия за участие в работна среща за конституиране на комисиите за провеждане на конкурса за младши съдии в окръжните съдилища.

2.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в изпитни комисии на конкурсите за младши съдии.

2.9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитни комисии, свързани с провеждането на конкурс за младши съдии.

2.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за Интегрирана система за работна заплата и управление на човешки ресурси „Aladin“.

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

2.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в заседание на Работна група „Електронно право/електронно правосъдие“ към ЕС.

2.13. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на порционни пари, пътни и възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица.

2.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица.

2.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик за сървърно помещение и 6 бр. климатици за работни помещения.

2.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик за сървърно помещение и 11 бр. климатици за работни помещения.

2.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.

2.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на новоназначен съдебен служител.

2.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

2.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за изграждане и оборудване на помещение за работа по ЗЗКИ.

- „Не дава съгласие“

2.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик за сървърно помещение и 6 бр. климатици за работни помещения.

2.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик за сървърно помещение и 11 бр. климатици за работни помещения.

2.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.

2.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за закупуване на 5 броя климатици.

2.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 8 броя климатици.

Съвместно с КУС.

2.26. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на нов актив – центробежна помпа на отоплителен котел.

2.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за текущ ремонт на козирка и тераси в сградата на съда.

2.28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за закупуване на материали за ремонт на кабинет, щори за прозорци и 20 бр. столове.

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

3.1. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2017 г.

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

3.3. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2017 г., с цел осигуряване на средства за проектиране и изграждане на нова съдебна сграда.

5. Разни.

5.1. Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.

5.2. Писмо от председателя на Софийски градски съд за възстановяване на ½ държавна такса по т.д. № ….

5.3. Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, главния прокурор на Републека България, главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и директора на Националния институт на правосъдието за II-ро тримесечие на 2017 г. 

5.4. Задължения за такса битови отпадъци дължими за административна сграда на бул. „Цар Борис III“ № 54 за 2017 г.

5.5. Предложение от Главния прокурор на Република България за безвъзмездно предоставяне на движими вещи – частна държавна собственост от Бюро по защита при главния прокурор на Административен съд гр. Велико Търново.

5.6. Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД.

5.7. Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.06.2017 г.

5.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 5 броя лазерни принтери.



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