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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  40
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 8 ноември 2017 г.



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

ОТСЪСТВА	: Гергана Мутафова

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”, Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност“ и Петър Станков - началник отдел "УКЦОП".
При обсъжданията по точка 35 присъства - Мария Зафирова - началник отдел "ЕМПП".
При обсъжданията по точка 42 присъстваха - Зорница Ненкова -  началник на отдел „Публична комуникация и протокол“ и  Ваня Панагонова - ръководител сектор "Протокол".


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

1. ОТНОСНО: Корекции по бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Върховния касационен съд за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Върховния касационен съд за 2017 г. в рамките на утвърдения бюджет на Върховния касационен съд, съгласно приложението.


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: Корекция на бюджета на Районен съд гр. Карнобат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.

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 Районен съд гр. Карнобат за 2017 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Карнобат с ….
2. УВЕЛИЧАВА неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. с ….. 


4. 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” с …. 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 § 10-00 „Издръжка”.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за покриване на разходи за командироване на магистрати във връзка с чл. 107, ал. 2 от ЗСВ, както и заплащане на възнаграждения на експерти по дела с висок обществен интерес.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Военно-апелативен съд за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за командироване на магистрати във връзка с чл. 107, ал. 2 от ЗСВ, както и за заплащане на възнаграждения на експерти по дела с висок обществен интерес.
 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 Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Сандански по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. за изплащане на възнаграждения на вещи лица и 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“. 


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на облекло, възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, СБКО и болнични.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Пловдив с …. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ до края на годината за изплащане на облекло, възнаграждения на вещи лица и 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“.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив част от разходите, които предстоят да бъдат извършени в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ да бъдат поети 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. Пловдив за 2017 г. са заложени допълнителни средства за покриване на належащите разходи на съда.
   

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на новоназначен съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд гр. Видин разхода в размер на …. за изплащане на работно облекло на новоназначен съдебен служител, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Видин между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на назначени съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Сливен по § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на назначени съдебни служители.
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. Генерал Тошево за осигуряване на средства за покриване на разходи за издръжка до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за покриване на разходите 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“.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. за изплащане на възнаграждение на наето лице по сключен договор с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Генерал Тошево.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 53-00 „Придобиване на НДА“ в размер на …. за внедряване на модул „Съдебен призовкар“, вграден в САС „Съдебно деловодство“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт – отводняване на английски двор с налагащ се демонтаж и монтаж на водоохлаждащ агрегат.
Извлечение от протокол № 52/01.11.2017 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 Административен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на неотложен текущ ремонт – отводняване на английски двор /…. с ДДС/ с налагащ се демонтаж и монтаж на водоохлаждащ агрегат /…. с ДДС/.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за извършване на авариен текущ ремонт за отстраняване на щети по покрив и помещения под него.
Извлечение от протокол № 52/01.11.2017 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. Луковит по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на авариен текущ ремонт за отстраняване на щети по покрив и помещения под него.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
След възстановяване на средствата от застрахователя бюджета на Районен съд гр. Луковит няма да бъде коригиран.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт.
Извлечение от протокол № 52/01.11.2017 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. Казанлък по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Казанлък за 2017 г. с цел осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с ….


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици.

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. Казанлък по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици за работни помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини и 2 бр. тонер касети.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Сливен по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 2 броя копирни машини Canon iR 2530i.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ със …. за закупуване на 2 броя тонер касети.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери.
Извлечение от протокол № 28/01.11.2017 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 по бюджета на Районен съд гр. Девня за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър и 1 бр. UPS.
 Извлечение от протокол № 28/01.11.2017 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 за 2017 г. на Районен съд гр. Гълъбово по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със …. за закупуване на 1 брой сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Гълъбово по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване на 1 брой UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS.
 Извлечение от протокол № 28/01.11.2017 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. Костинброд за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 1 брой UPS за сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 15 бр. батерии за UPS. 
Извлечение от протокол № 28/01.11.2017 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. Разлог за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване на 15 бр. батерии за UPS. 
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

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

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


Разни.

23. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника за оборудване на залите в Съдебната палата, извън лимитите, утвърдени в протокол № 19 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 27.04.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършен разход в рамките на бюджета на Върховен касационен съд за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника за оборудване на шест зали в Съдебната палата, извън лимитите, утвърдени с решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/27.04.2016 г., т. 35.


24. ОТНОСНО: Разпореждане със служебни автомобили числящи се на Върховен касационен съд.
Отложена по протоколи №№ 37/18.10.2017 г. и 38/25.10.2017 г. на КБФ.
Приложение: 
- решения на КУС + анализ на външен експерт;
- доклад на Главния секретар на ВСС;
- доклад на Работната група;   
- решение за лимитите;
- искане на СГС + решение на КБФ + решение на ВСС.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за предоставяне на автомобилите, числящи се на Върховен касационен съд на други органи на съдебната власт, до обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на леки автомобили за нуждите на съдилищата в рамките на новия бюджет през 2018г.
2. ВЪЗЛАГА на Работна група, сформирана със Заповед № ВСС -9054/30.06.2017 г. на Главния секретар на ВСС:
- да изготви предложение за актуализирани пределни цени за закупуване на служебни автомобили за органите на съдебната власт, определени с решение на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол №23/24.06.2008 г. 
- да извърши проучване и направи предложение относно вида, класа,  оборудването и други относими характеристики на леките автомобили, съответстващи на  потребностите и нивото на съдилищата.
3. Решението на комисията да се предостави на Главния секретар на ВСС.


25. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил марка …. на Районен съд гр. Плевен.
Отложена по протоколи №№ 37/18.10.2017 г. и 38/25.10.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА  вземането на решение относно направеното предложение от председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил марка …. на Районен съд гр. Плевен, до обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на леки автомобили за нуждите на съдилищата в рамките на новия бюджет през 2018 г.


26. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Девня за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил …. на друг орган на съдебната власт.
Отложена по протокол № 38/25.10.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА  вземането на решение относно направеното предложение от председателя на Районен съд гр. Девня за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил …. на друг орган на съдебната власт, до обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на леки автомобили за нуждите на съдилищата в рамките на новия бюджет през 2018 г.


27. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора относно възнагражденията на съдебните помощници.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Начинът за определяне на размера на възнаграждението на съдебните помощници е регламентиран в чл. 247 от ЗСВ.


28. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Сливен свързано с осигуряването на средства за изплащане на по-високо възнаграждение на вещи лица. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Оставя без уважение искането за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“, с цел осигуряване на средства за изплащане на по-високо възнаграждение на вещи лица. 


29. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. председател на Административен съд гр. Кюстендил за промяна в Правилата за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати и съдебни служители в ОСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА сформирането на Работна група за преразглеждане на Правилата за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати и съдебни служители в ОСВ, с представители от Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Прокуратура на Република България, Националния институт на правосъдието и Инспектората към Висшия съдебен съвет.


30. ОТНОСНО: Задължения за ТБО и застрахователна премия за недвижим имот в гр. Омуртаг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за такса битови отпадъци в размер на …. на област Търговище за недвижим имот частна държавна собственост, находящ се в гр. Омуртаг, ул. „Васил Левски“ № 2, предоставен за нуждите на Районна прокуратура – Омуртаг.


31. ОТНОСНО: Предоставяне на 1 брой преносим компютър от наличните в администрацията на ВСС на Районен съд гр. Никопол.
Извлечение от протокол № 28/01.11.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 11, ал. 5 от ППЗДС, да се предостави на Районен съд гр. Никопол безвъзмездно за управление 1 /един/ брой Лаптоп Fugitsu Lifebook A514 от наличните в администрацията на ВСС, съгласно приложения списък.


32. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за конфиденциално унищожаване на архивни документи и договор за разделно събиране и унищожаване на хартиени отпадъци.


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 безвъзмездни договори за конфиденциално унищожаване на архивни документи и за разделно събиране и унищожаване на хартиени отпадъци за срок от 2 (две) години.
 

33. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 52/01.11.2017 г., т. 3 относно сключване на договор без провеждане на процедура за обществена поръчка с предмет: „Строителни и монтажни работи за изпълнение на текущ ремонт на шест ведомствени жилища на територията на гр. София“, както и доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение в частта за одобряване на разход в размер на ….. с ДДС за обзавеждане и оборудване на четири броя ведомствени жилища за следващо заседание на комисията.
2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършен разход в размер на ….. без ДДС за възлагането по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Строителни и монтажни работи за изпълнение на текущ ремонт на шест ведомствени жилища на територията на гр. София“.
 

34. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 52/01.11.2017 г. относно сключване на два граждански договора с предмет „Подпомагане дейността в отдел „ИС“ във връзка с възлагането на обществени поръчки за строителство и обекти“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
 

35. ОТНОСНО: Провеждане на изнесено заседание на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, което ще се проведе в периода 16 – 18 ноември 2017 г. в гр. Велинград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА план-сметка за разходите за провеждане на изнесено заседание на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, което ще се проведе в периода 16 - 18 ноември 2017 г. в гр. Велинград.
2. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Комисия „Бюджет и финанси” да подпише одобрената по т. 1 план-сметка.


36. ОТНОСНО: Командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Талин, Естония, в периода 30 ноември – 1 декември 2017 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Талин, Естония, за периода 29 ноември – 2 декември 2017 г., следните лица:
- Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на Национална съдебна мрежа по граждански и търговски дела – граждански дела;
- Валентина Бошнякова -  Събинска - съдия в Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – търговски дела;
- Рената Мишонова - Хальова – съдия в Окръжен съд гр. Враца и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България. 
2. Пътните разходи, както и разходите за 2 (две) нощувки са за сметка на организаторите на срещата. 
3. Разходите за 1 (една) нощувка по фактически размер, дневни пари за 4 дни, както и разходите за медицински застраховки, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ разходите за път в рамките на страната (Смолян - София и обратно и Враца – София и обратно) да бъдат извършени в рамките на бюджетните сметки на съответните органи на съдебната власт, съгласно Решение на ВСС по протокол №53/13.12 2012 г.


37. ОТНОСНО: Предложение от Съюза на юристите в България за извършване на абонамент за списание „Общество и право” за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


40. ОТНОСНО: Преоценки на недвижимите имоти на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА настоящия доклад на комисия „Управление на собствеността“ за предприемане на действия по възлагане на дирекция „Управление на собствеността“ на избор на лицензиран оценител за извършване преоценка на всички сгради, земи, инфраструктурни обекти, незавършено строителство, основен ремонт и капитализирани разходи по наети/предоставени за ползване от органите на съдебната власт сгради.


41. ОТНОСНО: Допълнителна информация във връзка с профилактичните прегледи за служителите на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема допълнителната информация във връзка с профилактичните прегледи за служителите на ВСС.


42. ОТНОСНО: Проект на грамоти за удостояване с отличие „Служебна благодарност и грамота“ на всички съдии, прокурори и следователи участвали в реализирането на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, във връзка с присъдената награда на ВСС в конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа за 2017 г., в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 39/01.11.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА  Вариант 2 на грамота за удостояване с отличие „Служебна благодарност и грамота“ на всички магистрати и служители участвали в Образователната програма от създаването й през 2014 г. до настоящия момент.


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на сървър от среден клас.
Извлечение от протокол № 29/07.11.2017 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. Смолян по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със …. за закупуване на сървър от среден клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


44. ОТНОСНО: Абонамент на ВСС за печатни и електронни издания през 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА извършването на разход в размер до …. за абонамент за печатни и електронни издания за нуждите на ВСС и неговата администрация през 2018 г.


45. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 09.11.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 09.11.2017 г.

1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на сървър от среден клас.


46. 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 09.11.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

- „Дава съгласие“

1.1. Корекции по бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Върховния касационен съд за 2017 г.

1.2. Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.3. Корекция на бюджета на Районен съд гр. Карнобат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.

1.4. 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.

1.5. Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за покриване на разходи за командироване на магистрати във връзка с чл. 107, ал. 2 от ЗСВ, както и заплащане на възнаграждения на експерти по дела с висок обществен интерес.

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

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на облекло, възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, СБКО и болнични.

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на назначени съдебни служители.

1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за покриване на разходи за издръжка до края на годината.

1.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт – отводняване на английски двор с налагащ се демонтаж и монтаж на водоохлаждащ агрегат.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за извършване на авариен текущ ремонт за отстраняване на щети по покрив и помещения под него.

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт.

1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици.

1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини и 2 бр. тонер касети.

1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери.

1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър и 1 бр. UPS.

1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS.

1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 15 бр. батерии за UPS. 

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 председателя на Върховен касационен съд за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника за оборудване на залите в Съдебната палата, извън лимитите, утвърдени в протокол № 19 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 27.04.2016 г.

4.2. Предоставяне на 1 брой преносим компютър от наличните в администрацията на ВСС на Районен съд гр. Никопол.

4.3. Необходимост от сключване на договор за конфиденциално унищожаване на архивни документи и договор за разделно събиране и унищожаване на хартиени отпадъци.
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