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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  37
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 18 октомври 2017 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Боян Магдалинчев – председател 
Боряна Димитрова
Георги Кузманов
Гергана Мутафова
Калина Чапкънова
Севдалин Мавров

ОТСЪСТВА	ЩИ: няма

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси”, Ирина Иванова – началник отдел „БФ“, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител, Ралица Виденова – началник отдел „ФРА“, Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност“ и Петър Станков - началник отдел "УКЦОП".
При обсъжданията по точка 61 присъстваха: Мария Зафирова - началник отдел "ЕМПП" и Валери Михайлов - директор дирекция “ИССС”.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2017 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 31.08.2017 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2017 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

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

2. ОТНОСНО: Извършване на промяна по бюджета на съдебната власт с цел осигуряване на средства за заплащане на дължими обезщетения по ЗСВ и КТ от органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на съдебната власт за 2017 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт с ….
2. УВЕЛИЧАВА неразпределения резерв за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт с …., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ, КТ и др. разходи.


3. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на Националния институт на правосъдието и Прокуратура на Република България за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Националния институт на правосъдието и Прокуратура на Република България за 2017 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Националния институт на правосъдието за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала“ с …
3. НАМАЛЯВА бюджета на Националния институт на правосъдието за 2017 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ със ….
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за 2017 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ със ….


4. 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.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен 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 Окръжен съд гр. Ловеч 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 служител, считано от 24.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на метална каса по ЗЗКИ.

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. Монтана за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на метална каса по ЗЗКИ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на магистрат поканен за изслушване във ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Разград за 2017 г. със …. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на магистрат поканен за изслушване във ВСС, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висшия съдебен съвет със …
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Разград със …
2. ПРЕДЛАГА обсъждане на решение на Пленума на ВСС по протокол № 20/12.05.2016 г., т. 24.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 25/27.09.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Стара Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
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 Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен 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 Специализиран наказателен съд 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 до края на 2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


11. 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 Регионална дирекция „Социално подпомагане “- Монтана.
2. УВЕЛИЧАВА Резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г. с ….


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за покриване на разходи за услуги на преводачи 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 за 2017 г. на Административен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка“ с …. за покриване на разходи за услуги на преводачи до края на 2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Видин 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, вещи лица и СБКО до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Видин да се отправи искане за вътрешно-компенсирана промяна между § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ и § 02-09 „Други възнаграждения и плащания за персонала“. 
Съгласно Указанията за изпълнение на бюджета на съдебната власт, ежемесечно трябва да се извършва съпоставка между отчетените средства по § 02-09 „Други възнаграждения и плащания за персонал“ и размера на средствата, с които е намален § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с цел своевременно отправяне на искания за вътрешно-компенсирани промени.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на СБКО и 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 Районен съд гр. Монтана 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 до края на 2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Никопол 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 § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол разхода за изплащане на облекло в размер на …., да бъде поет в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец 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 увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Средец по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител, считано от 02.10.2017 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“.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 25/27.09.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация за обезпечаване работно място на съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и облекло на възстановен служител на длъжност „Съдия по вписванията“. 

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. Тополовград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …., от които …. за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели и …. необходими за изплащане на облекло на възстановен служител на длъжност „Съдия по вписванията“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.


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


23. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДОСТАВЯ на комисия „Управление на собствеността“ информация за утвърдените и усвоените финансови средства към 30.09.2017 г. по § 51-00 „Основен ремонт“ по органи на съдебната власт.
Във връзка с необходимостта от изготвяне на очаквано изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2017 г., в т.ч. и по § 51-00 „Основен ремонт“, ИЗИСКВА от комисия „Управление на собствеността“, информация за размера на средствата, които ще бъдат усвоени до края на годината по параграфа, в т.ч. по органи на съдебната власт.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за даване на съгласие за доставка и монтаж на паркинг-бариера.
Извлечение от протокол № 49/27.09.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Районен съд гр. Трявна да извърши разход по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ в размер на …. за доставка и монтаж на паркинг-бариера, в рамките на утвърдените средства по бюджета на съда.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен 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 Окръжен съд гр. Шумен разходите за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител в размер на …., да бъдат извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г., като при необходимост да бъде извършена вътрешно-компенсирана промяна между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за извършване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на пожароизвестителна техника, информационни системи и звукозаписна техника.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото на Районен съд гр. Кнежа с вх. № ВСС-13449/06.10.2017 г. на комисия „Управление на собствеността“ за изразяване на становище относно необходимостта от предоставянето на средствата на друг орган на съдебната власт за закупуване на стълбищен робот за осигуряване на достъпна среда в друга сграда.
Мотиви:
Съгласно чл. 93 от Закона за държавния бюджет на Република България, първостепенните разпоредители предвиждат, в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2017 г., средства за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, при условие, че тези мерки не са изпълнени до края на 2016 г.


27. ОТНОСНО: Решение на КПКИТ по протокол № 25/27.09.2017 г. относно искане от председателя на Софийски районен съд за осигуряване на средства за доставка, монтаж и инсталация на мрежово и сървърно оборудване и базов софтуер за сградата на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решението по т. 2.1 от протокол № 25/27.09.2017 г. на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ на ВСС, относно искането на председателя на Софийски районен съд.

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

28.ОТНОСНО: Извършване на промяна по бюджета на Висш съдебен съвет с цел осигуряване на средства за заплащане на СБКО, дължими обезщетения по ЗСВ и КТ, разходи за персонал по извънтрудови правоотношения.

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 Висш съдебен съвет за 2017 г. с цел осигуряване на средства за заплащане на СБКО, дължими обезщетения по ЗСВ и КТ, разходи за персонал по извънтрудови правоотношения, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с ….


29. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази 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 изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….
1.2. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ със …..
1.3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …..
1.4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с …..
2. УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България за 2017 г., съгласно приложението.


30. 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” 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.
5. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с …., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с …., съгласно Приложение № 1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с …., съгласно Приложение № 1.
8. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с …., съгласно Приложение № 1.
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с …., съгласно Приложение № 1.
10. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с …., съгласно Приложение № 1.
 
Разни.

34. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение на решение на ВСС по протокол № 27/21.05.2015 г., д.т. 12.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ИЗМЕНЯ решение по Протокол № 27/21.05.2015 г., д.т. 12, като същото да се чете:
УПЪЛНОМОЩАВА Боян Магдалинчев – член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия „Бюджет и финанси” и Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси” в администрацията на Висшия съдебен съвет, да подписват исканията до обслужващите банки на органите на съдебната власт за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой и за увеличаване/намаляване броя на ползваните терминални устройства ПОС.


35. ОТНОСНО: Упълномощаване на Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в администрацията на ВСС и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология“, той и Главен счетоводител на ВСС да подписват от името на ВСС писмата по т. 16 от Приложение № 2 от ДДС № 02/2016 г. на Министерство на финансите Дирекция „Държавно съкровище“, Българска народна банка № БНБ – 31900/01.04.2016 г. относно „Ред и начин за прилагане на разпоредбите на чл. 4 от Закона за ограничаване на плащания в брой“.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1 . УПЪЛНОМОЩАВА:
1.1. Маргарита Кирилова Радкова, директор дирекция “Бюджет и финанси”
1.2. Елисавета Иванова Илиева, н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител 

да подписват САМОСТОЯТЕЛНО и НЕЗАВИСИМО ЕДИН ОТ ДРУГ  от името на: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, писмата-уведомления съгласно т. 16 от Приложение № 2 от съвместно указание на МФ и БНБ ДДС № 02/2016 г. за определяне на съответното лице, което да упълномощава лица за:
1. Иницииране на бюджетни платежни нареждания чрез съответните десетразрядни кодове на първостепенната система в СЕБРА 006*******, срещу предвидената за тази първостепенна система сметка с лимити в БНБ  - BG 69 BNBG 9661 3100 1738 01 - BIC на БНБ: BNBGBGSD;
	Разпореждане със средствата по сметките за наличности;

3. Нареждане на преводи от транзитните сметки и сметките за наличности към горепосочената сметка с лимити;
4. Нареждане извършването на други операции по транзитните сметки.
2. УПЪЛНОМОЩАВА Боян Георгиев Магдалинчев – представляващ  Висшия съдебен съвет и разпоредител по бюджета на съдебната власт да подпише Пълномощно-образец от Приложение № 2 „Изисквания за режима на обслужване на транзитните сметки, сметките наличности и плащанията в СЕБРА”, към ДДС № 02/2016г. на Министерство на финансите Дирекция „Държавно съкровище”, Българска народна банка № БНБ – 31900/01.04.2016 г. относно „Ред и начин за прилагане на разпоредбите на чл. 4 от Закона за ограничаване на плащания в брой.


36. ОТНОСНО: Изменение на решение по т. 4.1.1 от протокол № 30/03.10.2017 г. на Пленума на ВСС, с което са определени разпоредители по бюджета на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ИЗМЕНЯ решение по т.4.1.1 от протокол № 30/03.10.2017 г. на Пленума на ВСС, като вместо Евгени Диков – член на ВСС, определя Боряна Димитрова- член на ВСС и на комисия „Бюджет и финанси” за разпоредител по бюджета на съдебната власт, с право на първи подпис.
Мотиви: Съгласно чл. 54 от Правилника за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация, с решение на Пленума на ВСС се определят членове на комисия „Бюджет и финанси” за разпоредители по бюджета на съдебната власт, с право на първи подпис. Определения за разпоредител по бюджета на съдебната власт – Евгени Диков, с решение по т. 4.1.1 от протокол № 30/03.10.2017 г. на Пленума на ВСС, не е избран за член на комисия „Бюджет и финанси”.


37. ОТНОСНО: Командироване на двама представители на Висшия съдебен съвет за участие в церемонията по връчване на наградата „Кристални везни на правосъдието“, която ще се състои на 27 октомври 2017 г. в гр. Единбург, Шотландия.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 19.10.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в церемонията по връчване на наградата „Кристални везни на правосъдието“ на CEPEJ, за периода 26-28 октомври 2017 г. в гр. Единбург, Шотландия, следните лица:
1.1. Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет;
1.2. Даниела Машева – член на Висшия съдебен съвет;
1.3. Саша Николова – преводач от и на английски език.
2. Пътните разходи, разходите за две нощувки, разходите за дневни пари за три дни и за медицинска застраховка на командированите лица, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка:
Съгласно предоставената информация, пътните разходи на лицата, посочени в т. 1.1. и 1.2. впоследствие ще бъдат възстановени от Съвета на Европа при представяне на съответните разходооправдателни документи, съгласно Правилата за възстановяването на пътните разходи и разходите за издръжка на правителствени експерти и други лица пътуващи за сметка на бюджета на Съвета на Европа. Предвидено е възстановяване на сума, предназначена за хотелско настаняване и храна в размер на 175 евро за деня на провеждане на церемонията за всеки от двамата участника.


38. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за извършване на годишни профилактични прегледи на членовете на ВСС и служителите от администрацията на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията.


39. ОТНОСНО: Уведомление от директора на Националния институт на правосъдието във връзка с промените в Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от 01.09.2017 г., за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение уведомлението от директора на Националния институт на правосъдието във връзка с промените в Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от 01.09.2017 г.


40. ОТНОСНО: Заповед на министъра на правосъдието във връзка с промените в Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от 01.09.2017 г., за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение заповедта на министъра на правосъдието във връзка с промените в Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от 01.09.2017 г.


41. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Апелативен съд гр. Бургас относно изплащане на обезщетение на основание чл. 225, ал. 1 от ЗСВ.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

На основание чл. 228, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 229 от Закона за съдебната власт, базата за определяне на еднократното парично обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ е полученото брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за обезщетение.


42. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Окръжен съд гр. Монтана относно възстановяване на получени суми за облекло от страна на магистрати и съдебни служители, при ползването на продължителен отпуск за временна неработоспособност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. При изплатени средства за облекло преди възникване на обстоятелствата съгласно чл. 2, ал. 6, магистрата или съдебният служител следва да възстанови частта от получената сума за облекло, пропорционално на отработеното време.
Във връзка с разпоредбите на правилата, за остатъка над 3 месеца, сумата следва да бъде възстановена.
2. Във връзка с прилагане на чл. 2, ал. 6 и ал. 10 от Правила за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в органите на съдебната власт и в двата случая сумата за облекло следва да бъде възстановена (изплатена) пропорционално на отработеното време.
3. При ползване на отпуск по чл. 164, 164а и/или 164б от КТ, сумата за облекло е пропорционално на отработеното време, като остатъка от сумата се възстановява след излизане на лицето в отпуск.
Начина на възстановяване на изплатената сума за облекло при обстоятелствата на чл. 2, ал. 6 и ал. 10 от правилата, следва да бъде определен от ръководителя на органа на съдебната власт, който съгласно чл. 3 отговаря за изпълнение на тези правила.


43. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Окръжна прокуратура гр. Враца на конфискувана парична гаранция, съгласно Определение № 327 от 13.09.2017 г. на Районен съд гр. Бяла Слатина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Враца да възстанови с код 90 по набирателната си сметка парична гаранция в размер на …. по НОХД № …. по описа на Районен съд гр. Бяла Слатина.


44. ОТНОСНО: Разпореждане със служебни автомобили числящи се на Върховен касационен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.


45. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил марка .… на Районен съд гр. Плевен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.


46. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България с приложено искане от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Шумен 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. Шумен 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. Шумен, 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. 


47. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Велики Преслав 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 Районен съд гр. Велики Преслав да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 3 /три/ броя терминални устройства ПОС за обслужване на сметката за чужди средства и транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Велики Преслав, във връзка с искането им за монтиране на три терминални устройства ПОС, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г. 


48. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.09.2017 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 30.09.2017 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 30.09.2017 г., за приобщаване към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по проектите.


49. ОТНОСНО: Предложение относно бракуване на стара, негодна и ненужна техника, която физически се намира на територията на органите на съдебната власт.
Извлечение от протокол № 25/27.09.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА преписката на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ за вземане на конкретно решение.


50. ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор № ВСС-7246/30.05.2017 г. сключен между ВСС и „….“ ЕООД. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ гаранцията за изпълнение по договор № ВСС-7246/30.05.2017 г. в размер на …. да бъде освободена и да се възстанови на „…“ ЕООД в „Българо – Американска Кредитна Банка“ АД по сметка ….


51. ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор № ВСС-6012/28.04.2017 г. сключен между ВСС и ДЗЗД „….“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ гаранцията за изпълнение по договор № ВСС-6012/28.04.2017 г. в размер на …. да бъде освободена и да се възстанови на ДЗЗД „….“ в „ИНВЕСТБАНК“ АД по сметка ……


52. ОТНОСНО: Предоставяне право на ползване и поддръжка на софтуерен продукт „ПРОЗОП“ в изпълнение на изискванията на Закона за обществените поръчки.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „…..“ ЕАД за предоставяне правото на използване и техническа поддръжка на софтуерен продукт „ПРОЗОП“ за срок от 1 (една) година.


53. ОТНОСНО: Предоставяне на услуга достъп до интернет за нуждите на ВСС и неговата администрация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ОДОБРЯВА продължаването на договор № 45-06-025/12.10.2016 г. за предоставяне на услугата достъп до интернет, сключен с „…“ ЕАД, за нов срок от 1 (една) година, считано от 12.10.2017 г.
2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „…“ ЕАД допълнително споразумение за продължаване на услугата достъп до интернет за нов срок от 1 (една) година, считано от 12.10.2017 г., с право да го изменя и прекратява.
 

54. ОТНОСНО: Сключване на договор за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВСС и проектите, по които ВСС е бенефициент.

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 „…“ ООД договор за доставка по заявка на канцеларски материали и офис консумативи за срок от 1 (една) година или до достигане на определената като законов праг стойност, предвидена за директно възлагане, с право да го изменя и прекратява. 


55. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Димитровград за даване на съгласие за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Димитровград за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на функциите на длъжността „призовкар“.
Извлечение от протокол № 26/27.09.2017 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 председателя на Районен съд гр. Димитровград да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Димитровград 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.


56. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Нова Загора с приложена молба от ….. – съдия при Районен съд гр. Нова Загора относно преизчисляване на допълнително възнаграждение за професионален опит и трудов стаж.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора.


57. ОТНОСНО: Преписка с вх. № ВСС - 1659/2016 г. от 25.09.2017 г. образувана по жалба на … относно възстановяване на неправомерно събрани суми, събрани и трансферирани в полза на ВСС, изпратена от КПЕ към СК на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение преписката образувана по жалба на … относно възстановяване на неправомерно събрани суми, събрани и трансферирани в полза на ВСС.
Мотиви: Комисия „Бюджет и финанси” многократно се е произнасяла с решения по поставения въпрос от …, поради което и предвид това, че не сочат нови факти и обстоятелства, счита че няма основания за промяна на взетите решения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

60. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „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 :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе открита по вид процедура за избор на изпълнител, и възложи обществена поръчка с предмет: „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“ за срок от четири години при прогнозна стойност ….. без ДДС и да подпише договор с избрания изпълнител или да прекрати процедурата.


61. ОТНОСНО: Експертна среща на 25 октомври 2017 г. в Брюксел за системата за обмен на електронни доказателства във връзка с проект e-Evidence for JUST-EJU-AGG-2017. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Определените представители на Прокуратура на Република България за участие в експертна среща на 25 октомври 2017 г. в Брюксел да бъдат командировани от Главния прокурор на Република България за сметка на ВСС.


62. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 19.10.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 19.10.2017 г.

1. Упълномощаване на Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в администрацията на ВСС и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология“, той и Главен счетоводител на ВСС да подписват от името на ВСС писмата по т. 16 от Приложение № 2 от ДДС № 02/2016 г. на Министерство на финансите Дирекция „Държавно съкровище“, Българска народна банка № БНБ – 31900/01.04.2016 г. относно „Ред и начин за прилагане на разпоредбите на чл. 4 от Закона за ограничаване на плащания в брой“.
2. Експертна среща на 25 октомври 2017 г. в Брюксел за системата за обмен на електронни доказателства във връзка с проект e-Evidence for JUST-EJU-AGG-2017. 


63. 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 19.010.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2017 г.

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

- „Дава съгласие“

2.1. Извършване на промяна по бюджета на съдебната власт с цел осигуряване на средства за заплащане на дължими обезщетения по ЗСВ и КТ от органите на съдебната власт.

2.2. Корекции по бюджетите на Националния институт на правосъдието и Прокуратура на Република България за 2017 г.

2.3. 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.

2.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.

2.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на метална каса по ЗЗКИ.

2.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на магистрат поканен за изслушване във ВСС.

2.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации.

2.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

2.9. Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2017 г.

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

2.11. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за покриване на разходи за услуги на преводачи до края на 2017 г.

2.12. Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и СБКО.

2.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

2.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на СБКО и възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2017 г.

2.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и облекло.

2.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

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

2.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации.

2.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и облекло на възстановен служител на длъжност „Съдия по вписванията“. 

2.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

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

3.1. Извършване на промяна по бюджета на Висш съдебен съвет с цел осигуряване на средства за заплащане на СБКО, дължими обезщетения по ЗСВ и КТ, разходи за персонал по извънтрудови правоотношения.

3.2. Корекции по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2017 г.

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

5. Разни.

5.1. Проект на решение за изменение на решение на ВСС по протокол № 27/21.05.2015 г., д.т. 12.
5.2. Изменение на решение по т. 4.1.1 от протокол № 30/03.10.2017 г. на Пленума на ВСС, с което са определени разпоредители по бюджета на съдебната власт.

5.3. Предоставяне право на ползване и поддръжка на софтуерен продукт „ПРОЗОП“ в изпълнение на изискванията на Закона за обществените поръчки.

5.4. Предоставяне на услуга достъп до интернет за нуждите на ВСС и неговата администрация.

5.5. Сключване на договор за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВСС и проектите, по които ВСС е бенефициент.

5.6. Искане от председателя на Районен съд гр. Димитровград за даване на съгласие за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Димитровград за назначаване на лице с трайни увреждания за изпълнение на функциите на длъжността „призовкар“.

5.7. Организиране и провеждане на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „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“.

5.8. Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.09.2017 г. 


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




