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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  35
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 27 септември 2017 г.




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


ОТСЪСТВА	Т: Елка Атанасова и Камен Иванов

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси” и Гинка Георгиева – ръководител сектор  „ССС”.


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

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 1 брой климатична система.

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 Апелативен съд гр. Велико Търново по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с ДДС за закупуване и монтаж на 1 брой климатична система.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


2. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със …. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за извършване на неотложен текущ ремонт на климатична инсталация.
Извлечение от протокол № 47/20.09.2017 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. Русе по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на неотложен текущ ремонт на климатична инсталация 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“.

 
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за извършване на неотложен текущ ремонт на електроинсталация в сградата на съда.
Извлечение от протокол № 47/20.09.2017 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. Девня по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на неотложен текущ ремонт на електроинсталация 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“.
  

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за текущ ремонт на 5 бр. сервизни помещения в съдебната палата.
Извлечение от протокол № 47/20.09.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Казанлък по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на 5 бр. сервизни помещения в съдебната палата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдия по вписванията.

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. Карнобат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдия по вписванията за периода 18.09.2017 г. – 31.12.2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.

 
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на 70 години от изграждането и началото на дейността на съдебната палата.

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. Радомир по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на 70 години от изграждането и началото на дейността на съдебната палата.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на 33 бр. гербове за съдебните зали в сградата на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Софийски районен съд разходите по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. необходими за закупуване на 33 бр. гербове за съдебните зали в сградата на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, да бъдат изплатени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г., поради наличие на средства.
Мотиви:
Съгласно решение по Протокол № 3/26.01.2017 г. на Пленума на ВСС е увеличен бюджета на Софийски районен съд за 2017 г. с …. предназначени за обзавеждане, доставка на офис и друга техника, компютърно и телекомуникационно оборудване на сградата на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23. 
С решение на КБФ в Протокол № 34/20.09.2017 г., което предстои да се внесе за разглеждане на заседание на Пленума на ВСС на 28.09.2017 г. е предложена сума за увеличение на бюджета на Софийски районен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. 

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

10. 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” със …., 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” със …., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Горна Оряховица.

Разни.

12. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за абонаментно поддържане и ремонт на асансьорите, монтирани в сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „Асансьорни монтажи“ АД договор за абонаментно поддържане и ремонт на асансьорите, монтирани в сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 за срок от 2 (две) години, на обща стойност в размер на …. без ДДС.
 

13. ОТНОСНО: Внедряване на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към програмна система „JES“ в районните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с ЕТ Темида 2000 – Еди Чакъров договор за внедряване на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към програмна система „JES“ в районните съдилища, на стойност до …., с право да го изменя и прекратява.


14. ОТНОСНО: Доставка/подновяване на лицензи за защитни стени.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Разрешава извършването на разход на стойност …. без ДДС за възлагането на Контракс ЕАД изпълнението на доставка/подновяване на лицензи за защитни стени, със срок на валидност от 2 (две) години, без сключването на писмен договор и отчитане на разхода с първични платежни документи на основание чл. 20, ал. 5 от ЗОП.


15. ОТНОСНО: Искане от зам. председателя на Окръжен съд гр. Добрич за даване на съгласие за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Добрич за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на функциите на длъжността „призовкар“.
Извлечение от протокол № 25/20.09.2017 г. от заседание на КСА на СК на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ председателят на Окръжен съд гр. Добрич да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Добрич за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на функциите на длъжността „призовкар“, при условията на чл. 51, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта.


16. ОТНОСНО: Предложение на Първа Инвестиционна Банка АД относно възможностите за банково обслужване на служителите при преференциални условия.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение предложението на Първа Инвестиционна Банка АД относно възможностите за банково обслужване на служителите при преференциални условия.  
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

17. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 32/25.09.2017 г. във връзка с организиране и провеждане на церемонията по встъпване в длъжност на новоизбрания 8-ми състав на Висшия съдебен съвет на 3 октомври 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1.	ОДОБРЯВА План-сметка за разходите във връзка с организиране и провеждане на церемонията по встъпване в длъжност на новоизбрания 8-ми състав на Висшия съдебен съвет на 3 октомври 2017 г. в зала „Тържествена“ на Съдебната палата – София.
2.	УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Комисия „Бюджет и финанси” да подпише одобрената по т. 1 план-сметка.


18. ОТНОСНО: Писмо от Национален институт на правосъдието по повод констатации в одитен доклад на Сметна палата № 0400119316.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо на Министерство на финансите с изх. № 61-00-52/14.09.2017 г.


20. ОТНОСНО: Писма от председателите на Административен съд гр. Стара Загора, Районен съд гр. Мадан и Районен съд гр. Шумен относно Правилата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт при определяне на максималните възнаграждения на съдебните служители следва стриктно да спазват законовите разпоредби на чл. 348, във връзка с чл. 357, ал. 9 от Закона за съдебната власт.
2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт в случаите на актуализации при определяне възнагражденията на съдебните служители, които по силата на съответните Правила към Класификаторите са преназначени на сходни длъжности и запазват размера на достигнатото възнаграждение, че запазват същото до изравняване с възнаграждението съответстващо с възнаграждението на длъжността, на която са преназначени и едва след това  възнагражденията им могат да бъдат актуализирани.
Мотиви: От приложените писма на административни ръководители на органи на съдебната власт е видно, че срещат определени затруднения при определяне размера на възнагражденията на съдебните служители във връзка актуализирането на заплатите от 01.09.2017 г., което налага Пленума на Висш съдебен съвет да вземе решение за даване на уточняващи указания по прилагане на разпоредбите на чл. 348, във връзка с чл. 357, ал. 9 от ЗСВ и Правилата за прилагане на Класификаторите, с които се определят длъжностите и  възнагражденията на съдебните служители.


23. ОТНОСНО: Искане от председателя на Апелативен съд гр. Велико Търново 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 Апелативен съд гр. Велико Търново 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 транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Апелативен съд гр. Велико Търново, 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. 


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на дължими 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 бюджета на Районен съд гр. Карнобат за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със …. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими 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.  


25. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2017 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….
3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …...


26. ОТНОСНО: Писмо рег. № ДАЕУ – 4375/19.09.2017 г. от Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ във връзка с проекта на бюджет за 2018 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г. в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии на органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Във връзка с писмо рег. № ДАЕУ- 4375/19.09.2017 г. от Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, относно проекта на бюджет за 2018 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г. в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии на органите на съдебната власт, предлага на Председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на РБългария, Директора на НИП и Главния инспектор на Инспектората към ВСС  да представят попълнено Приложение 1 към Правилата на Държавната агенция „Електронно управление“ с информация от проектобюджетите за 2018 г. и актуализираните прогнози за 2019 и 2020 г. 
Предлага на Председателите на съдилищата да представят попълнено Приложение 1 към Правилата на  Държавната агенция „Електронно управление“ с информация от бюджетната прогноза за периода 2018-2020 г., изготвена през месец февруари, тъй като разчетите за капиталови разходи съвпадат с гласуваният от Пленума на ВСС вариант за проектобюджет за 2018 г. на съдилищата.
 Справката да се представи в срок до 29.09.2017 г. на хартия и по електронен път.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Силистра за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по 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.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на дължими 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 бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …. с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими 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.


29. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 28.09.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 28.09.2017 г.

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

- „Дава съгласие“

1.1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 1 брой климатична система.
1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по ЗСВ.
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. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за текущ ремонт на 5 бр. сервизни помещения в съдебната палата.
1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдия по вписванията.
1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на 70 години от изграждането и началото на дейността на съдебната палата.

Съвместно с КУС.

1.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за извършване на неотложен текущ ремонт на климатична инсталация.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за извършване на неотложен текущ ремонт на електроинсталация в сградата на съда.

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

2.1. Корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието 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 за даване на увереност в Районен съд гр. Горна Оряховица.

5. Разни.

5.1. Необходимост от сключване на договор за абонаментно поддържане и ремонт на асансьорите, монтирани в сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.
5.2. Внедряване на модул „Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“ към програмна система „JES“ в районните съдилища.
5.3. Искане от зам. председателя на Окръжен съд гр. Добрич за даване на съгласие за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Добрич за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на функциите на длъжността „призовкар“.
5.4. Писма от председателите на Административен съд гр. Стара Загора, Районен съд гр. Мадан и Районен съд гр. Шумен относно Правилата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата.




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





