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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  39
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 1 ноември 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“ и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” .
При обсъжданията по точка 34 присъства Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит“.
При обсъжданията по точка 37 присъства - Петър Станков - началник отдел "УКЦОП".


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

1. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2017 г. във връзка с  писмо с вх. № ВСС -13610/27.10.2017 г. на министъра на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2017 г. на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № ВСС-13610/27.10.2017 г. от  министъра на финансите, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  с ….
1.1 УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ общо с ….
в т.ч. по показатели:
Трансфери между бюджети (нето) с ….
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с …
2. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с ….     
Функция „Отбрана и сигурност” с ….
Група „Съдебна власт“ с …
в т.ч. по показатели :
Текущи разходи с ….
Персонал с …
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с …
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на …. съгласно писмо на министъра на финансите с изх. № 04-13-339/25.10.2017 г. /вх. ВСС – 13610 от 27.10.2017 г./


2. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за 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.


3. ОТНОСНО: Увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи.

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 § 10-00 „Издръжка” със …. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд 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 Върховен касационен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован младши съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован магистрат в орган на съдебната власт в друго населено място на страната, различно от постоянната му месторабота,
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Ботевград по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …., с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован младши съдия от Софийски районен съд в Районен съд гр. Ботевград.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участник в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Видин за 2017 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участник в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Видин с …

 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участник в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Свищов за 2017 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участник в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Свищов с …


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, СБКО, доплащане за облекло и заплати.

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. Велики Преслав 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, СБКО и доплащане за облекло.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. Във връзка с искането по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, ВСС ще осигури необходимите средства, като бъде извършена служебна корекция.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на съдебни 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. Девня за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …. за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебни служители и 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“.
 

10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за изплащане на облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград разхода в размер на …. за изплащане на облекло, да бъде поет в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г., като бъде извършена вътрешно компенсирана промяна от § 10-00 „Издръжка“ в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.
При разработването на бюджета на Районен съд гр. Асеновград за 2017 г. са заложени допълнителни средства за покриване на належащите разходи на съда.
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград 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. Ботевград 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“.
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново 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 увеличение по бюджета на Районен съд гр. Дряново за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …. за 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“.
 

13. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Софийски градски съд за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи 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 Софийски градски съд по § 10-00 „Издръжка“ с …. за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


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


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи 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. Търговище за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2017 г.
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. Балчик за осигуряване на средства за издръжка 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 за 2017 г. на Районен съд гр. Балчик по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 27/25.10.2017 г. от заседание на КПКИТ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на два броя климатици.
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 Окръжен съд гр. Ловеч по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване на два броя климатици за нуждите на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай 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 увеличение на бюджета на Районен съд гр. Първомай за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване и монтаж на климатична система.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за текущ ремонт на кабинети, обзавеждане на помещения, доставка и монтаж на 8 бр. климатици.
Извлечение от протокол № 51/25.10.2017 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 текущ ремонт на кабинети на стойност …., обзавеждане на помещения на стойност …. и доставка и монтаж на 3 бр. климатици на стойност ….
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Кюстендил по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с ДДС с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на 5 бр. климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за текущ ремонт на два кабинета.
Извлечение от протокол № 51/25.10.2017 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 Окръжен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на два кабинета.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за текущ ремонт на коридори и помещения.
Извлечение от протокол № 51/25.10.2017 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. Варна по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на коридори и помещения. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за текущ ремонт на вход и арестантски помещения.
Извлечение от протокол № 51/25.10.2017 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. Левски по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на вход и арестантски помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за текущ ремонт на две помещения.
Извлечение от протокол № 51/25.10.2017 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. Харманли по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на две помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд 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 Специализиран наказателен съд за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ 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. 


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя метални шкафове.

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. Свищов за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване на 6 броя метални шкафове.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.


27. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 51/25.10.2017 г. относно искане от председателя на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на офис столове.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 51/25.10.2017 г., т. 12.
Мотиви:
Съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 28/21.09.2017 г. е изразено становище относно искането от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен, като са отпуснати средства в размер на …. за закупуване на офис столове за зали и кабинети.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за даване на съгласие неусвоената част от целево отпуснатите средства за ремонт на покрива, да бъдат използвана за текуща издръжка на съда до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ неусвоената част от целево отпуснатите средства за ремонт на покрива на Окръжен съд гр. Велико Търново в размер на …. да бъде използвана за покриване на разходи за текуща издръжка на съда до края на годината.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за даване на съгласие неусвоената част от целево отпуснатите средства за стълбищни роботи, да бъдат използвани за закупуване на компютърна техника.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ неусвоената част от целево отпуснатите средства за закупуване на стълбищни роботи на Районен съд гр. Попово в размер на …., да бъдат използвани за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации.
 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .

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.

Разни.

33. ОТНОСНО: Проект на Правила за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Проектът на Правилата за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт да се изпрати до органите на съдебната власт за обсъждане и одобряване от общите им събрания, в срок до 01.12.2017 г.
 

34. 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.
Отложена по протокол № 33/13.09.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ИЗМЕНЯ решение на Пленума на ВСС по протокол № 18/08.06.2017 г., т. 25.5, като същото придобие следната редакция:
„Всички резюмета на одитни доклади, приложени към докладите за резултатите от одитните ангажименти извършени в периода от м. октомври 2012 г. до решението на ВСС по т. 65.1.5. от протокол № 5/30.01.2014 г., да се приложат към кадровото досие на съответните административни ръководители, през периода на одитиране. Одитните доклади да се оповестят на вътрешната мрежа /интранет/ на одитирания ОСВ. Обобщените годишни доклади за дейността на звената за вътрешен одит във Висшия съдебен съвет да се публикуват на интернет страницата на ВСС“.
Мотиви:
Одитните доклади се изготвят в два екземпляра, като единия се предоставя на административния ръководител на одитирания ОСВ, за да се запознае подробно с резултатите от изпълнението на одитния ангажимент и за утвърждаване на план за действие, в който да се предвидят мерки за изпълнение на препоръките. Вторият екземпляр се съхранява в дирекция „Вътрешен одит“.
Резултатите от ангажимента се докладват за разглеждане от Пленума на ВСС с доклад за резултатите от извършен одитен ангажимент, изготвен от директора на вътрешния одит, към който се прилага резюме на окончателния одитен доклад, план за действие, информация за изпълнение на препоръки и др., които се съхраняват към материалите разгледани на заседанието на съответния Пленум на ВСС, на който е прието решение за резултатите от ангажимента.


35. ОТНОСНО: Възстановяване на конфискуван паричен депозит по сметката на Софийски окръжен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски окръжен съд да възстанови с код 90 по набирателната си сметка паричен депозит в размер на …. по т.д. № … по описа на СОС, ТО, IV-ти състав.


36. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за III-то тримесечие на 2017 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява направените разходи за командировки на Членовете на Висшия съдебен съвет за III-то тримесечие на 2017 г. 
2. Одобрява направените разходи за командировки на Директора на Националния институт на правосъдието за III-то тримесечие на 2017 г. 
3. Приема за сведение информацията на Председателя на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за III-то тримесечие на 2017 г. 


37. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изработка на рекламни и информационни материали за нуждите на ВСС“.
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 обществена поръчка с предмет: „Изработка на рекламни и информационни материали за нуждите на ВСС“ чрез събиране на оферти с обява по чл. 190 от ЗОП с прогнозна стойност …. без ДДС, както и да възложи същата, като подпише договор с избрания изпълнител или да прекрати поръчката, включително частично.
 

38. ОТНОСНО: Освобождаване на внесена от …  гаранция за добро изпълнение по договор № 93-00-252/08.08.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде освободена внесената от …. гаранция за добро изпълнение по договор № 93-00-252/08.08.2013 г. с Министерство на правосъдието за изпълнение на обект: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на съществуваща четириетажна административна сграда за нуждите на Районен съд гр. Петрич, Районна прокуратура гр. Петрич, СИС, АВ и ОЗ „Охрана“, находяща се в гр. Петрич, ул. „Лазар Маджаров“ № 3, в размер на …., поради наличие на основания за това. 


39. ОТНОСНО: Запитване от главния счетоводител на Районен съд гр. Котел относно изплащане на допълнително възнаграждение на съдията  заместващ административния ръководител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изиска допълнителна информация от която да е видно основанието за изплащане на допълнително възнаграждение на съдията заместващ административния ръководител.


40. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Районен съд гр. Асеновград относно възстановяване на получена сума за облекло от страна на магистрат, при ползване на продължителен отпуск за временна неработоспособност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

При изплатени средства за облекло преди възникване на обстоятелствата съгласно 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, … – съдия в Районен съд гр. Асеновград следва да възстанови частта от получената сума за облекло,  пропорционално на отработеното време, т.е. за остатъка над 3 месеца до края на календарната бюджетна година.
Начина на възстановяване на изплатената сума за облекло следва да бъде определен от ръководителя на органа на съдебната власт, който съгласно чл. 3 отговаря за изпълнение на тези правила.


41. ОТНОСНО: Жалба от сем. … от гр. Враца с вх. № ВСС - 1659/16/24.10.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

На жалбоподателите … от гр. Враца е изпратено извлечение от протокол № 37/18.10.2017 г. на комисия „Бюджет и финанси“, поради което приема за сведение настоящото искане.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

42. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Перник 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. ПОТВЪРЖДАВА решението на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 22/22.05.2013 г., т. 41 за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията с 2 /два/ броя терминални устройства ПОС на Административен съд гр. Перник.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Административен съд гр. Перник, във връзка с искането им за монтиране на две терминални устройства ПОС, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г. 

 
43. ОТНОСНО: Доклад за капиталовите разходи по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“, предоставен от КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение доклада за капиталовите разходи по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“.
2. ПРЕДЛАГА на комисия „Управление на собствеността“ провеждане на съвместно заседание с комисия „Бюджет и финанси“ във връзка с усвояване на средствата за капиталови разходи по бюджета на съдебната власт по Инвестиционната програма, като председателите на двете комисии уточнят датата за провеждане на съвместното заседание.


44. ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, изпратена от КПИВ, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Съгласно двата предложени варианта на промени в параграф 14 от Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, допълнителната сума, необходима за заплащане на по-високи възнаграждения на вещите лица, е в размер на …..
В бюджета на съдебната власт за 2018 г. не са предвидени такива средства.
2. Изготвената от дирекция „Бюджет и финанси“ справка да се предостави на Комисия по правни и институционални въпроси.


45. ОТНОСНО: Поощряване на служители в АВСС, във връзка с участие на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа и удостояване със специална награда на журито.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по предложението за поощряване на служителите в АВСС – …, началник на отдел „Публична комуникация и протокол“ и …, главен експерт „връзки с обществеността“ в отдел „Публична комуникация и протокол“, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за активно участие в реализиране на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, проявен висок професионализъм и компетентност, както и изключителен принос за успешното участие в престижния конкурс „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа и удостояването със специална награда на журито за 2017 г.
2. ПРЕДЛАГА да бъдат удостоени с отличие „служебна благодарност и грамота“ всички съдии, прокурори и следователи, участвали в реализирането на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за проявения от тях висок професионализъм и компетентност, както и изключителен принос за успешното участие в престижния конкурс „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа и удостояването със специална награда на журито за 2017 г.
ВЪЗЛАГА на отдел „Публична комуникация и протокол“ изготвянето на грамоти. 
 

46. 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 /отложена с решение на Пленума на ВСС от 26.10.2017 г., т. 7/.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение на Комисия „Бюджет и финанси“ по т. 7 от протокол № 37/18.10.2017 г.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение на Пленума на ВСС по протокол № 20/12.05.2016 г., т. 24. като същото придобива следната редакция:
ДАВА СЪГЛАСИЕ разходите по командироването на магистрат, който е поканен за изслушване във ВСС, с изключение при участие в конкурсни процедури и по дисциплинарни производства, да се поемат от органа на съдебната власт по месторабота на магистрата, след което ще се извърши корекция между бюджетите на Висшия съдебен съвет и съответния второстепенен разпоредител.
2. На основание на решението по т. 1 НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ  за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Разград за 2017 г. със …. за възстановяване на извършени разходи на магистрат поканен за изслушване във ВСС.


47. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 02.11.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 02.11.2017 г.

1. Организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изработка на рекламни и информационни материали за нуждите на ВСС“.


48. 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 02.11.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

- „Дава съгласие“

1.1. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2017 г. във връзка с  писмо с вх. № ВСС -13610/27.10.2017 г. на министъра на финансите.
1.2. Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.3. Увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи.
1.4. Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован младши съдия.
1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участник в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС.

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участник в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС.
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, СБКО, доплащане за облекло и заплати.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и облекло на съдебни служители.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител.
1.12. Искане от и.ф. председател на Софийски градски съд за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2017 г.
1.13. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2017 г.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2017 г.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за издръжка до края на годината.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
1.17. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на два броя климатици.
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за закупуване на климатик за работно помещение.
1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за текущ ремонт на кабинети, обзавеждане на помещения, доставка и монтаж на 8 бр. климатици.
1.20. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за текущ ремонт на два кабинета.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за текущ ремонт на коридори и помещения.
1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за текущ ремонт на вход и арестантски помещения.
1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за текущ ремонт на две помещения.
1.24. Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на метална каса по ЗЗКИ.

1.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя метални шкафове.

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

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

4. Разни.

4.1. 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.

4.2. Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за III-то тримесечие на 2017 г. 

4.3. Освобождаване на внесена от …  гаранция за добро изпълнение по договор № 93-00-252/08.08.2013 г.




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






