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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  33
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 13 септември 2017 г.



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


ОТСЪСТВА	Т: Елка Атанасова и Румен Георгиев

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.
При обсъжданията по точка 1 присъстваха Ралица Виденова - началник отдел „ФРА” и Виолета Атанасова – гл. експерт – съд. и фин. статистика .


1. ОТНОСНО: Проект на бюджет на съдебната власт за 2018 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2019 г. и 2020 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА за предварително запознаване ВАРИАНТИ 1 и 2 на проекта на бюджет на съдебната власт за 2018 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2019 г. и 2020 г. с доклад и приложения към тях.
2. ПОДКРЕПЯ ВАРИАНТ 2 на проекта на бюджет на съдебната власт за 2018 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2019 г. и 2020 г.
3. ПРЕДЛАГА вариантите на проект на бюджет на съдебната власт за 2018 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2019 г. и 2020 г. да се предоставят на Министъра на правосъдието, който по силата на чл. 362 от Закона за съдебната власт, да го внесе за обсъждане на заседанието на Пленума на ВСС, което ще се проведе на 14.09.2017 г.
4. Предоставя на комисия „Управление на собствеността“ информация за размера и вида на предоставените от органите на съдебната власт капиталови разходи по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ и § 52-02 „Придобиване на сгради“ за сведение и по компетентност.

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

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата.
Извлечение от протокол № 45/30.08.2017 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 на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС, с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата на съда.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали 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 Окръжен съд гр. Кърджали за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ със …. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за боядисване на заден калник на служебен автомобил.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

 
4. ОТНОСНО: Корекция на бюджетите на Окръжен съд гр. Сливен и Районен съд гр. Кнежа за 2017 г., с цел осигуряване на средства за текущи ремонти.
Извлечение от протокол № 45/30.08.2017 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. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на текущ ремонт на сервизни възли в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Кнежа по § 10-00 „Издръжка“ със …. за извършване на вътрешен текущ ремонт и обзавеждане на работни помещения в сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2.1. В седемдневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства за вътрешен текущ ремонт и обзавеждане на работни помещения в сградата на Районен съд гр. Кнежа, административният ръководител следва да предприеме действия за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда между  § 10-00 „Издръжка“ и § 52-00 „Придобиване на ДМА“, с размера на цената на активите, чиято стойност е променена спрямо обявената в представените оферти и надхвърля или е под определения праг на същественост, с цел коректно им счетоводно отчитане.
3. Решенията да бъдат внесени на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.


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: Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт, с цел осигуряване на средства за закупуване на климатици, копирна техника, озвучителни системи, информационни дисплеи и др.

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. Елин Пелин по § 10-00 „Издръжка" с …., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 6 броя климатици за работни помещения, в т.ч …. за 4 бр. климатици – 12 BTU, …. за 2 бр. климатици – 18 BTU и …. за монтажа им.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на  Районен съд гр. Асеновград по § 52-00 „Придобиване на ДМА”  с  …., с цел осигуряване на средства за закупуване многофункционална копирна машина.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на  Районен съд гр. Дулово  с …., както следва : 
-  по § 52-00 „Придобиване на ДМА”  с  …., с цел осигуряване на средства за закупуване  и монтаж на климатик за съдебна зала.
- по § 10-00 „ Издръжка " с …., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на  4 броя климатици за работни помещения.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на  Районен съд гр. Свиленград по § 10-00 „Издръжка" със …., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на  8 броя климатици за работни помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на  Окръжен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка" с  …., с цел осигуряване на средства за закупуване на три броя принтери – мултифункционални устройства от среден клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на  Окръжен съд гр. Стара Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА”  с  …., с цел осигуряване на средства за закупуване многофункционална копирна машина.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

7. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на  Окръжен съд гр. Търговище по § 52-00 „Придобиване на ДМА”  с  ….., с цел осигуряване на средства за закупуване многофункционална копирна машина.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

8. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на  Административен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка" с  …., с цел осигуряване на средства за закупуване на три броя UPS и един брой мрежово устройство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

9. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на  Административен съд гр. Силистра по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с …., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на климатик за работно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

10. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на  Районен съд гр. Карлово по § 10-00 „Издръжка " със …., с цел осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника за съдебна зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

11. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на  Районен съд гр. Карнобат по § 10-00 „Издръжка" с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника за три съдебни зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

13. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на  Районен съд гр. Мадан по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на информационни дисплей за две съдебни зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

14. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на  Районен съд гр. Мадан 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 по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

15. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на  Районен съд гр. Провадия по § 10-00 „Издръжка" с …., с цел осигуряване на средства за  доставка и монтаж на звукозаписна и повикваща система за две съдебни зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

16. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на  Районен съд гр. Провадия по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с …., с цел осигуряване на средства за  доставка и монтаж на два информационни дисплея по 32 инча и един обобщаващ дисплея от 43 инча.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

17. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Търговище 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 по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

18. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Търговище по § 10-00 „Издръжка" с …., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на  5 броя климатици за работни помещения и една съдебна зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

19. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка" с …., с цел осигуряване на средства за  доставка и монтаж на звукозаписна и повикваща система за съдебна зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

20. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Чепеларе  с …., както следва: 
-  по § 52-00 „Придобиване на ДМА”  с …., с цел осигуряване на средства за закупуване  и монтаж на информационен дисплей.
- по § 10-00 „Издръжка" с … цел осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна система.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

21. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка" с  …., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на  2 броя климатици за съдебни зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

22. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка" с  …., с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на  2 броя климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Мотиви : Размерът на отпуснатите средства за закупуване на 2 броя климатици е съобразен с утвърдените пределни цени за закупуването им съгласно решение по т. 32 от протокол № 10 от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 16 март 2017 г., като са предвидени и средства в размер на …. за монтаж на всеки климатик.

23. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдебна зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

24. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр.  Добрич  с …., както следва: 
-  по § 52-00 „Придобиване на ДМА”  с …., с цел осигуряване на средства за закупуване  и монтаж на монтаж на климатична система – 18 000 BTU
- по § 10-00 „Издръжка" с …. с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на климатична система – 9 000 BTU.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Мотиви : Размерът на отпуснатите средства за закупуване на 1 брой климатик - 18 000 BTU е съобразен с утвърдените пределни цени за закупуването  съгласно решение по т. 32 от протокол № 10 от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 16 март 2017 г., като са предвидени и средства в размер на …. за монтаж.

25. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Пловдив по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя мултифункционални устройства с формат на хартията  - А 3 и скорост на печат А4 – 24 стр/мин.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.

26. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Радомир по § 10-00 „Издръжка" с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника за една съдебна зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
Извлечение от протокол № 45/30.08.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на неотложен текущ ремонт на част от четвъртия етаж на сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.


8. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Монтана относно възстановени средства по бюджета на съда за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка“ с …., поради възстановяване на сумата по бюджета на съда от Областна администрация Монтана.
2. УВЕЛИЧАВА Резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. с …..


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски военен съд за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със ….. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на 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.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на облекло на двама новоназначени служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на 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 работно облекло на двама новоназначени служители, считано от 25.07.2017 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.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на климатик за работно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Димитровград за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. /... за закупуване и монтаж на нова климатична система и …. за демонтаж на нефункционираща климатична система/.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, преводачи и вещи лица до края на 2017 г.

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. Елхово 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, преводачи и вещи лица до края на 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.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за закупуване на вертикални щори за съдебна зала и кабинет.

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. Етрополе по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. за закупуване на вертикални щори за съдебна зала и кабинет.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


14. 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“. 


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на регистратура и деловодства.
Извлечение от протокол № 45/30.08.2017 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. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС с цел осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на регистратура и деловодства. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.
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. Омуртаг за осигуряване на средства за извършване на текущ авариен ремонт на отоплителен котел и заплащане за замерване на застроена площ на съда.
Извлечение от протокол № 45/30.08.2017 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. Омуртаг по § 10-00 „Издръжка“ с .... за извършване на разход, свързан с текущ авариен ремонт на отоплителен котел в сградата на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
Мотиви:
Съгласно решение по т. 21 от протокол № 21/29.06.2017 г. на Пленума на ВСС, бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Омуртаг по § 10-00 „Издръжка“ е увеличен със сумата от …. за геодезическо замерване на площите на сградата, с цел издаване на акт за държавна собственост.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на чугунен водогреен котел с газова горелка и изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт – изграждане на дренаж и отводняване в двора на съда.
Извлечение от протокол № 45/30.08.2017 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 § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с …., в т.ч. …. за доставка и монтаж на чугунен водогреен котел с газова горелка и …. за изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт – изграждане на дренаж и отводняване в двора 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“.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 20 броя климатици за работни помещения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 20 броя климатици за работни помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен магистрат.

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


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на работни столове.

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. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. за закупуване на работни столове. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
Мотиви:
Отпуснатите средства са съобразени с размера на утвърдените с решение на ВСС по протокол № 9/14.03.2017 г. лимити за закупуване на оборудване на кабинети и съдебни зали.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за изплащане на облекло на 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. Чирпан по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на 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“.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за доставка, монтаж и инсталация на мрежово сървърно и компютърно оборудване и базов софтуер за сградата находяща се на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства в размер на …. за доставка, монтаж и инсталация на мрежово сървърно и компютърно оборудване и базов софтуер за сградата находяща се на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, по компетентност.
При изразяване на становище КПКИТ да се съобрази с решение по т. 8.3 от протокол № 3/26.01.2017 г. на Пленума на ВСС, съгласно което са отпуснати целево средства в размер на …. за обзавеждане, доставка на офис и друга техника, компютърно и телекомуникационно оборудване на сградата находяща се на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.


24. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 45/30.08.2017 г. във връзка с постъпило писмо от Община гр. Омуртаг с предложение за споразумение между Община гр. Омуртаг и Висшия съдебен съвет за съвместно финансиране на реконструкция на покрив на административна сграда, в която се помещава Районен съд гр. Омуртаг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността“ за включване на сумата в размер на …. за съвместно финансиране с Община гр. Омуртаг, за реконструкция на покрив на административна сграда, в която се помещава Районен съд гр. Омуртаг в Поименното разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на органите на съдебната власт за 2018 г.
2. Приема за сведение решение по т. 12.2 от протокол № 45/30.08.2017 г. на комисия „Управление на собствеността“.

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

25. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд 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 Върховния касационен съд за 2017 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“с …..
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с ….
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Върховния касационен съд за 2017 г., в рамките на общия бюджет на ВКС за 2017 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с ….


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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

Одитни доклади.

30. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент във Върховен касационен съд, на основание решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/15.06.2017 г., т. 26.2.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от изпълнението на одитния ангажимент за увереност във Върховен касационен съд с цел оценка на адекватността и ефективността на вътрешния контрол по отношение на управление на цикъла на обществените поръчки и съответствието с нормативните изисквания и вътрешните правила и процедури при възлагане и изпълнение на сключените договори във ВКС и препоръките за подобряване на дейността.
2. Одобрява изпълнението на препоръка № 2 от Таблицата с препоръки към одитния доклад, съгласно предоставената писмена информация.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации и изводи в Окръжен съд гр. Пловдив.


32. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Тетевен по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 124 от протокол № 24/27.07.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на препоръка № 6.2 от одобрения план за действие на Районен съд гр. Тетевен с решение на Пленума на ВСС по т. 124 от протокол № 24/27.07.2017 г.


33. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1718 в Районен съд гр. Троян.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Троян.
2. Одобрява изпълнението на препоръки №№ 1, 5 и 6 от таблицата с препоръките, приложение към одитния доклад, съгласно предоставената писмена информация.
3. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за изпълнение на препоръки №№№ 2, 3, 3.1, 3.2 и 4 от таблицата с препоръките, приложение към одитния доклад.

Разни.

34. ОТНОСНО: Изменение на решение на Комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 28/02.08.2017 г., т. 38.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ решение на Комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 28/02.08.2017 г., т. 38, както следва:
израза „в размер до ...“ се заменя с израза „в размер до ….“
 

35. ОТНОСНО: Писмо от директора на Националния институт на правосъдието относно изчисляване срока на 9-месечното обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от директора на Националния институт на правосъдието.
2. Поставеният въпрос е от компетентност на директора на Националния институт на правосъдието при пълно спазване на действащото законодателство.


36. ОТНОСНО: Предложение от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за изменение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 18/08.06.2017 г., т. 25.5. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.


37. ОТНОСНО: Окончателни резултати от изпълнението на външна оценка на качеството на дейността по вътрешен одит във Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема дадената оценка „Работи в съответствие“ за дейността по вътрешен одит във Висшия съдебен съвет.
2. Приема препоръките за подобряване на дейността по вътрешен одит и възлага на директора на дирекция „Вътрешен одит“ да предприеме мерки за въвеждане на предложените препоръки.


38. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ относно заявление от … за назначаване на свободна щатна длъжност „главен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Съгласно разпоредбата на чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт съдебен служител, чиято дейност е свързана с осъществяването на правомощията на органите по чл. 340, ал. 1 се назначава след провеждане на конкурс.
ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит“  да предприеме действия за обявяване на конкурс за назначаване на 1 щ.бр. за длъжността „главен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС. 


39. ОТНОСНО: Молба от … за изплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА молбата от … на Комисия по правни и институционални въпроси, за становище.


40. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно изплащане на сума, представляваща обезщетение при освобождаване от длъжност на държавен съдебен изпълнител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на правосъдието. 
Не е налице правно основание за превеждане на посочените суми по сметка на МП.


41. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Софийски военен съд на сума, представляваща неправилно конфискувана парична гаранция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски военен съд да възстанови с код 90 по набирателната си сметка сума в размер на …., представляваща неправилно конфискувана парична гаранция – мярка за неотклонение на лицето … по следствено дело … на СВОП.


42. ОТНОСНО: Предложение за определяне на допълнително възнаграждение на … - съдия в Софийски районен съд, за присъдена научна степен „Доктор”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА преписката на Софийски районен съд.
2. ПРЕПОРЪЧВА на …. - съдия в Софийски районен съд да се съобрази с изискванията на чл. 10, ал. 2, т. 4 от Закона за висшето образование. 


43. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. Велико Търново за поощряване на … – заместник на административния ръководител – заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Велико Търново с парична награда в размер до основното месечно възнаграждение, изпратено от КАК при ПК на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ направеното предложение за поощрение на .. – заместник на административния ръководител – заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Велико Търново с парична награда в размер до основното месечно възнаграждение.
Мотиви: 
Предвид рестриктивния бюджет на съдебната власт няма предвидени финансови средства за поощряване на магистрати и съдебни служители с парични награди.


44. ОТНОСНО: Указания и препоръчителни образци за провеждане на процедури за отдаване под наем на обекти със стопанско предназначение в сградите на органите на съдебната власт, изпратени от КУС за съгласуване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА указанията и препоръчителните образци за провеждане на процедури за отдаване под наем на обекти със стопанско предназначение в сградите на органите на съдебната власт. 


45. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за модул към програмна система JES - електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА преписката на отдел „Управление и контрол цикъла на обществените пръчки“ в дирекция „Правна“, АВСС за изготвяне на доклад съгласно Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и проект за упълномощаване на представляващия ВСС за предприемане на действия, съобразно определения ред за възлагане на обществената поръчка.


46. ОТНОСНО: Молба от инж. … за изплащане на възнаграждение за положен труд по гр.д. (В) № 962/2015 г., II-ГОВ състав на Гражданско отделение на Софийски окръжен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПРАЩА молбата от инж. … на председателя на Софийски окръжен съд, по компетентност. 
2. Председателят на Софийски окръжен съд да уведоми ВСС, за предприетите действия в едномесечен срок.


47. ОТНОСНО: Предоставяне на информация за реализираните мерки по Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
Извлечение от протокол № 30/07.09.2017 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

С решение по протокол № 5/01.02.2017 г., т. 21 комисия „Бюджет и финанси“ е взела отношение като е възложила на дирекция „Бюджет и финанси“ и отдел "Европейски и международни програми и проекти“ да предприемат действия по мярка 3.3.1. за стартирането на проект „Въвеждане на програмно бюджетиране за всяка структура от институциите на съдебната власт и ориентиране на бюджета към постигане на резултати и обвързване на финансирането със заложените цели, дейности, натовареност и обективна оценка на разходите по видове преписки и дела така, че да се постигне адекватно финансиране на правораздаването като основна държавна функция“.


48. ОТНОСНО: Командироване на участници в 5-та Годишна конференция на тема „Съдилища и комуникация“, в периода 11-14 октомври 2017 г. в гр. Будапеща, Унгария.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в 5-та Годишна конференция „Съдилища и комуникация“, за периода 11-14 октомври 2017 г. в гр. Будапеща, Унгария, следните лица:
1.1. Елина Пламенова – Карагьозова – съдия в Районен съд гр. Варна;
1.2. Анатоли Бобоков – съдия в Районен съд гр. Бургас.
2. Разходите за нощувки са за сметка на организаторите на конференцията.
3. Пътните разходи, разходите за дневни пари за 4 дни, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Пътуването ще се извърши със самолет.


49. ОТНОСНО: Командироване на участници в обучителен курс по приложението Registrar към проекта Goalkeeper, който ще се проведе през месец октомври 2017 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.
Извлечение от протокол № 30/07.09.2017 г. от заседание на КПИВ.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в обучителен курс по приложението Registrar към проекта Goalkeeper, който ще се проведе през месец октомври 2017 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия, следните лица:
1.1. Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност“;
1.2. Аделина Кандова – главен експерт – международна дейност;
1.3. Руслана Вълчева - старши експерт – международна дейност;
1.4. Страхил Недков - старши експерт – международна дейност;
1.5. Ида Лереова - младши експерт – международна дейност.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, дневни пари и медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет.
.

50. ОТНОСНО: Командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела за участие в 66-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, в периода 4-5 октомври 2017 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в 66-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, за периода 3-6 октомври 2017 г., следните лица:
1.1. Ивелина Солакова – съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново, член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела;
1.2. Наталия Неделчева – съдия в Окръжен съд гр. Варна, член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела. 
2. Пътните разходи, както и разходите за 2 (две) нощувки са за сметка на организаторите на срещата.
3. Разходите за 1(една) нощувка по фактически размер, дневни пари за 4 дни, както и разходите за медицински застраховки за периода на командироване са за сметка на Висшия съдебен съвет.


51. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България с приложено искане от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Нова Загора за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районна прокуратура гр. Нова Загора да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районна прокуратура гр. Нова Загора, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

56. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 34/12.09.2017 г., т. 19.3.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи в сила от …………….. 2017 г.
2. УТВЪРЖДАВА Класификатор на длъжностите в администрацията на Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието и Инспектората към ВСС, на основание чл. 341, ал. 3 от ЗСВ, в сила от ………….. 2017 г.
3. ПРЕПРАЩА Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341 от ЗСВ в сила от ………….. 2017 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, за утвърждаване.
4. ПРЕПРАЩА Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България на основание чл. 341 от ЗСВ в сила от ………….. 2017 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за утвърждаване.


57. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с искане за представяне на отговори по въпросници на Европейската комисия за ефективност на правосъдието на Съвета на Европа /CEPEJ/ по темите от компетентност на Висшия съдебен съвет, изпратено от КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Предоставя на дирекция „Международна дейност“ изготвените отговори на въпросите от Схемата за оценяване на съдебните системи – цикъл 2016-2018 г. /CEPEJ/.
Отговорите на въпросите свързани с финансови данни са дадени в …, при обменен курс …..
2. Към отговорите по въпроси 6, 7, 14, 15.1, 61, 131-0,132,134,136,137 са дадени допълнителни пояснения. Отговорът на въпрос № 8 от Схемата за оценяване на съдебните системи – цикъл 2016-2018 г. не е от компетентността на комисията, като по него е даден частичен отговор. По въпроси №№ 15.2, 15.3 и 208.2 не могат да бъдат предоставени данни, същите се попълват на национално ниво.
 

58. ОТНОСНО: Заплащане на електрическа енергия на ЧЕЗ „Електро България“ АД за имот с адрес: гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършено плащане на електрическа енергия по фактури № 0227838120/31.08.2017 г. на стойност …. с вкл. ДДС, № 0227838661/05.09.2017 г. на стойност …. с вкл. ДДС и фактура № 0227838662/13.09.2017 г. на стойност …. с вкл. ДДС на ЧЕЗ „Електро България“ АД, за обект „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура“.
 

59. ОТНОСНО: Заплащане на топлинна енергия на „Топлофикация – София“ ЕАД за имот с адрес: гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършено плащане на топлинна енергия по фактури № 3000004476/07.08.2017 г. на стойност …. с вкл. ДДС и № 3000004475/07.08.2017 г. на стойност …. с вкл. ДДС на Топлофикация – София“ ЕАД, за обект „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура“.


60. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 14.09.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 14.09.2017 г.

1. Проект на бюджет на съдебната власт за 2018 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2019 г. и 2020 г.
2. Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 34/12.09.2017 г., т. 19.3.


61. 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 14.09.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

- „Дава съгласие“

1.1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата.
1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
1.3. 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.
1.4. Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт, с цел осигуряване на средства за закупуване на климатици, копирна техника, озвучителни системи, информационни дисплеи и др.
1.5. Писмо от председателя на Административен съд гр. Монтана относно възстановени средства по бюджета на съда за 2017 г.
1.6. Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2017 г.
1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на облекло на двама новоназначени служители.
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на климатик за работно помещение.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, преводачи и вещи лица до края на 2017 г.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за закупуване на вертикални щори за съдебна зала и кабинет.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 20 броя климатици за работни помещения.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен магистрат.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на работни столове.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител.

Съвместно с КУС.

1.17. Корекция на бюджетите на Окръжен съд гр. Сливен и Районен съд гр. Кнежа за 2017 г., с цел осигуряване на средства за текущи ремонти.
1.18. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на регистратура и деловодства.
1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за извършване на текущ авариен ремонт на отоплителен котел и заплащане за замерване на застроена площ на съда.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на чугунен водогреен котел с газова горелка и изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт – изграждане на дренаж и отводняване в двора на съда.

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

2.1. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2017 г.
2.2. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

4. Одитни доклади.

4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент във Върховен касационен съд, на основание решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/15.06.2017 г., т. 26.2.
4.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Пловдив.
4.3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Тетевен по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 124 от протокол № 24/27.07.2017 г.
4.4. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1718 в Районен съд гр. Троян.

5. Разни.

5.1. Окончателни резултати от изпълнението на външна оценка на качеството на дейността по вътрешен одит във Висшия съдебен съвет.
5.2. Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ относно заявление от … за назначаване на свободна щатна длъжност „главен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС.




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






