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П Р О Т О К О Л   №  3
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 31 януари 2018 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”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Петър Станков - началник отдел "УКЦОП".
При обсъжданията по точки 13, 14 и 15 присъства Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2017 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 31.12.2017 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2017 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

2. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на Република България относно размера на целево отпуснатите и неусвоени средства по бюджета за 2017 г. на прокуратура на Република България.

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 Прокуратура на Република България по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2018 г., с …., с цел осигуряване на средства за проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се на бул. „Подполковник Калитин“ № 21.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Прокуратура на Република България по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се на бул. „Подполковник Калитин“ № 21.
 Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Прокуратура на Република България по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за изготвяне на конструктивно становище с  проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42 /Национална следствена служба/.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Прокуратура на Република България по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за основен ремонт на покрив и канализация, козирка на главен вход на сграда на Военно-окръжна прокуратура гр. София на ул. „Позитано“ № 24а.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Прокуратура на Република България по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Основен ремонт на покрив и канализация, козирка на главен вход на сграда на Военно-окръжна прокуратура гр. София на ул. „Позитано“ № 24а“.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Прокуратура на Република България по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Национална следствена служба – Изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42“.
 Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
7. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Прокуратура на Република България по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за обзавеждане, доставка на офис и друга техника, компютърно и телекомуникационно оборудване на сградата на бул. „Ген. Скобелев“ № 23.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
8. ИЗПРАЩА решението в частта касаеща финансовите средства по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Комисия „Управление на собствеността“, за сведение.


3. ОТНОСНО: Писма от Върховен касационен съд относно размера на целево отпуснатите и неусвоени средства по бюджета за 2017 г. на съда и предвиждането им в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г.-2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПРАЩА писма с вх. № ВСС – 165/08.01.2018 г. и с вх. № ВСС – 16518/08.12.2017 г. от председателя на Върховен касационен съд на комисия „Управление на собствеността“, по компетентност.
2. Корекция по бюджета на Върховен касационен съд за 2018 г. с цел осигуряване на средства по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ във връзка с неусвоени целево отпуснати средства през 2017 г. ще бъде извършена след произнасяне на комисия „Управление на собствеността“.


4. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Видин, с искане за осигуряване на средства по бюджета на съда, които са целево отпуснати и неусвоени през 2017 г.

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 Окръжен съд гр. Видин по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за възнаграждения на вещи лица, във връзка с взрива в с. Горни Лом.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Видин по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за възнаграждения на вещи лица и транспортни разходи, във връзка с взрива в с. Горни Лом.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
 

5. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2018 г. с цел осигуряване на финансови средства за проектиране и изграждане на два броя асансьори, ремонт на южна и северна фасада на вътрешния двор и изготвяне на технически паспорт на Съдебната палата, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 1/17.01.2018 г.

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 Окръжен съд гр. Стара Загора по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2018 г. със …. с цел осигуряване на финансови средства за проектиране и изграждане на два броя асансьори, ремонт на южна и северна фасада на вътрешния двор и изготвяне на технически паспорт на Съдебната палата.
 Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
2. ИЗПРАЩА решението по т. 5 на комисия „Управление на собствеността“, за сведение.


6. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2018 г. с цел осигуряване на финансови средства за неотложен текущ ремонт на вътрешен двор, прилежащ към Съдебната палата и авариен текущ ремонт на покрив, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 1/17.01.2018 г.

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 Окръжен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. със …., в т.ч. …. с цел осигуряване на финансови средства за неотложен текущ ремонт на вътрешен двор, прилежащ към Съдебната палата и …. за авариен текущ ремонт на покрив. 
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
2. ИЗПРАЩА решението по т. 6 на комисия „Управление на собствеността“, за сведение.


7. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Административен съд гр. Пазарджик за 2018 г. с цел осигуряване на финансови средства за изготвяне на документация по ЗОП за провеждане на обществена поръчка за проектиране и строителство на сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 1/17.01.2018 г.

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 Административен  съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с …., с цел осигуряване на финансови средства за изготвяне на документация по ЗОП за провеждане на обществена поръчка за проектиране и строителство на сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик. 
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
2. ИЗПРАЩА решението по т. 7 на комисия „Управление на собствеността“, за сведение.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за текущ ремонт на част от сградата.
Извлечение от протокол № 1/17.01.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Карлово със …. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на част от сграда, която се ползва безвъзмездно от съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за закупуване на батерии за UPS.
Извлечение от протокол № 1/16.01.2018 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Омуртаг за 2018 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на батерии за UPS, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Омуртаг с ….
 

10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на сървър от нисък клас.
Извлечение от протокол № 1/16.01.2018 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Административен съд гр. Велико Търново за 2018 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър от нисък клас, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен  съд гр. Велико Търново с …


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“.
Извлечение от протокол № 1/16.01.2018 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Троян за 2018 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Троян с …


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на вградени гардероби в деловодството.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Варна разходите за закупуване на вградени гардероби в деловодството в размер на …., да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.
При разработването на бюджета за 2018 г. са заложени допълнителни средства за покриване на належащи разходи.
 
Одитни доклади.

13. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за проследяване изпълнението на препоръките във Върховен касационен съд и Районен съд гр. Девня.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява изпълнението на препоръките по т. 1 от окончателния одитен доклад приет с решение на Пленума на ВСС по т. 27.2 от протокол № 28/21.09.2017 г., съгласно представената информация от председателя на Върховен касационен съд.
2. Одобрява изпълнението на препоръките по т. 1 от одобрения с решение на Пленума на ВСС по т. 4.2 от протокол № 42/14.12.2017 г. план за действие, съгласно представената информация от и.ф. председател на Районен съд гр. Девня.


14. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1702 в Окръжен съд гр. Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Варна.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.


15. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1706 в Районен съд гр. Провадия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Да отпаднат констатацията и препоръката в т. 6.1 от окончателния одитен доклад за намаление на достигнатия максимално допустим процент за трудов стаж и професионален опит с 2 на сто на административния секретар.
2. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Провадия.
3. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за изпълнение на препоръките посочени в т. 1.1., 1.2 и 1.3; т. 2.1, 2.2 и 2.3; т. 3, т. 4, т. 5.1 и т. 6 от таблицата с препоръките към одитния доклад.
4. Одобрява изпълнението на останалите препоръки, съгласно предоставената писмена информация.

Разни.

16. ОТНОСНО: Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали - застраховане” АД за регистрираните застрахователни събития, отказани и изплатените застрахователни суми по предявени претенции по сключен договор № 45-06-062/22.12.2015 г. с Висшия съдебен съвет за периода 01.10.2017 г. - 31.12.2017 г.


17. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за провеждане на търг за продажба на служебни автомобили, при спазване изискванията на Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Прокуратура на Република България да предложи за продажба чрез търг служебните автомобили по приложения списък, при спазване изискванията на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.


18. ОТНОСНО: Становище от отдел „Управление и координиране цикъла на обществените поръчки“, дирекция „Правна“ относно извършването на ремонт на климатици, ползвани в наети от ВСС помещения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на Главния секретар на ВСС да предприеме действия по изпълнение на разпоредбата на чл. 5, ал. 1, б. “е“ от Договор за наем № 55-06-010/21.11.2016 г.


19. ОТНОСНО: Необходимост от осигуряване на антивирусен софтуер за нуждите на ВСС и съдилищата в Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на звената заявители да прилагат осъществена кореспонденция с други оференти, с цел придобиване на информация за най-изгодна цена.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише със „…“ АД договор за осигуряване на компютърна антивирусна защита за срок от 1 (една) година за нуждите на ВСС и съдилищата в Република България, на обща стойност в размер на ….. без ДДС.


20. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 2/24.01.2018 г. относно включването на обект: „Проектиране, преустройство и промяна на предназначението на почивна база, находяща се в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна“ в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 2/24.01.2018 г., т. 3.


21. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални въпроси относно възстановяване на разходи от участие на членове на ВСС в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода септември - декември 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 1/15.01.2018 г., т. 5.


22. ОТНОСНО: Становище от Иван Маринов – главен секретар на ПРБ относно предложение от окръжния прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе за трансформиране на 1 щ.бр. за длъжност „куриер“ в 1 щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“.
Извлечение от протокол № 2/23.01.2018 г. от заседание на КСА към ПК на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА предложението на Комисия „Съдебна администрация“ към Прокурорската колегия на ВСС за трансформиране на 1 щ.бр. за длъжност „куриер“ в 1 щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в Окръжна прокуратура гр. Русе.


23. ОТНОСНО: Искане от председателя на Апелативен съд гр. София за увеличаване щатната численост на съда с 4 щ.бр. за съдебни служители: /2 щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“, 1 щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“ и 1 щ.бр. за длъжност „системен администратор“/.
Извлечение от протокол № 1/17.01.2018 г. от заседание на КСА към СК на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА предложението на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС за увеличаване щатната численост на Апелативен съд гр. София с 4 щатни бройки за съдебни служители: /2 щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“, 1 щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“ и 1 щ.бр. за длъжност „системен администратор“/.
 След произнасяне на Съдийската колегия на ВСС за увеличаване щатната численост за съдебни служители в Апелативен съд гр. София да се уведоми Комисия „Бюджет и финанси“ за предприемане на съответните действия по обезпечаване с необходимите средства по бюджета на Апелативен съд гр. София за 2018 г. 
Препоръчва съдебните служители да бъдат назначени не по-рано от 01.03.2018 година.


24. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Пловдив за увеличаване щатната численост на съда със 7 щ.бр. за съдебни служители: /3 щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“; 1 щ.бр. за длъжност „завеждащ служба „Съдебно деловодство“; 1 щ.бр. за длъжност „завеждащ служба „Съдебни секретари“; 1 щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“ и 1 щ.бр. за длъжност „системен администратор“/.
Извлечение от протокол № 1/17.01.2018 г. от заседание на КСА към СК на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА предложението на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС за увеличаване щатната численост на Административен съд гр. Пловдив с 2 щатни бройки за съдебни служители: /1 щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“ и 1 щ.бр. за длъжност „системен администратор“/.
 След произнасяне на Съдийската колегия на ВСС за увеличаване щатната численост за съдебни служители в Административен съд гр. Пловдив да се уведоми Комисия „Бюджет и финанси“ за предприемане на съответните действия по обезпечаване с необходимите средства по бюджета на Административен съд гр. Пловдив за 2018 г. 
Препоръчва съдебните служители да бъдат назначени не по-рано от 01.03.2018 година.


25. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Габрово за увеличаване щатната численост на съда с 3 щ.бр. за съдебни служители: /1 щ.бр. за длъжност „човешки ресурси“ и 2 щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“.
Извлечение от протокол № 1/17.01.2018 г. от заседание на КСА към СК на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА предложението на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Габрово с 1 щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“.
 След произнасяне на Съдийската колегия на ВСС за увеличаване щатната численост за съдебен служител в Районен съд гр. Габрово да се уведоми Комисия „Бюджет и финанси“ за предприемане на съответните действия по обезпечаване с необходимите средства по бюджета на Районен съд гр. Габрово за 2018 г. 
Препоръчва съдебният служител да бъде назначен не по-рано от 01.03.2018 година.


26. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Перник за увеличаване щатната численост на съда с 1 щ.бр. за длъжност „съдебен помощник” и даване на съгласие за провеждане на конкурс.
Извлечение от протокол № 2/24.01.2018 г. от заседание на КСА към СК на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА предложението на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Перник с 1 щатна бройка за длъжност „съдебен помощник”.
 След произнасяне на Съдийската колегия на ВСС за увеличаване щатната численост за съдебен служител в Районен съд гр. Перник да се уведоми Комисия „Бюджет и финанси“ за предприемане на съответните действия по обезпечаване с необходимите средства по бюджета на Районен съд гр. Перник за 2018 г. 
Препоръчва съдебният служител да бъде назначени не по-рано от 01.03.2018 година.


27. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд – София-област за увеличаване щатната численост на съда с 1 щ.бр. за длъжност „шофьор“.
Извлечение от протокол № 2/24.01.2018 г. от заседание на КСА към СК на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА предложението на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС за увеличаване щатната численост на Административен съд – София-област с 1 щатна бройка за длъжност „шофьор“.
 След произнасяне на Съдийската колегия на ВСС за увеличаване щатната численост за съдебен служител в Административен съд – София-област да се уведоми Комисия „Бюджет и финанси“ за предприемане на съответните действия по обезпечаване с необходимите средства по бюджета на Административен съд – София-област за 2018 г. 
Препоръчва съдебният служител да бъде назначени не по-рано от 01.03.2018 година.


28. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Сливен за инсталиране на допълнително терминално устройство ПОС за обслужване на сметката за чужди средства в съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Сливен да увеличи с един брой ползваните терминални устройства ПОС, за обслужване на сметката за чужди средства.
 2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Сливен, във връзка с искането им за увеличаване броя на ПОС терминалните устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г. на Министерство на финансите.


29. ОТНОСНО: Предложение от председателите на Административен съд София-област, Административен съд гр. Пазарджик и Административен съд гр. Пловдив за сключване на граждански договор за медийно и информационно обслужване на трите съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде сключен граждански договор за срок от три месеца за медийно и информационно обслужване на трите съдилища.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

30. ОТНОСНО: Решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия по протокол № 3/29.01.2018 г. във връзка със заявление от председателя на Районен съд гр. Горна Оряховица за връщане на заеманата преди избора длъжност, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА разкриването на една щатна бройка за длъжност „съдия“ в Районен съд гр. Горна Оряховица, която може да бъде финансово обезпечена за сметка на реализирани икономии, в течение на годината от органите на съдебната власт по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“.
Мотиви:
 При разработването на бюджетите за 2018 г. на органите на съдебната власт, в т.ч. и на Районен съд гр. Горна Оряховица, не са заложени средства за обезпечаване на трудови възнаграждения, осигурителни вноски, облекло и др. за свободни щатни бройки и за нови щатни бройки.


31. 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 01.02.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2017 г.

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

2.1. Писмо от Главния прокурор на Република България относно размера на целево отпуснатите и неусвоени средства по бюджета за 2017 г. на прокуратура на Република България.
2.2. Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Видин, с искане за осигуряване на средства по бюджета на съда, които са целево отпуснати и неусвоени през 2017 г.
2.3. Корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2018 г. с цел осигуряване на финансови средства за проектиране и изграждане на два броя асансьори, ремонт на южна и северна фасада на вътрешния двор и изготвяне на технически паспорт на Съдебната палата.
2.4. Корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2018 г. с цел осигуряване на финансови средства за неотложен текущ ремонт на вътрешен двор, прилежащ към Съдебната палата и авариен текущ ремонт на покрив.
2.5. Корекция по бюджета на Административен съд гр. Пазарджик за 2018 г. с цел осигуряване на финансови средства за изготвяне на документация по ЗОП за провеждане на обществена поръчка за проектиране и строителство на сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик.
2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за текущ ремонт на част от сградата.
2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за закупуване на батерии за UPS.
2.8. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на сървър от нисък клас.
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“.

3. Одитни доклади.

3.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за проследяване изпълнението на препоръките във Върховен касационен съд и Районен съд гр. Девня.
3.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1702 в Окръжен съд гр. Варна.
3.3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1706 в Районен съд гр. Провадия.

4. Разни.

4.1. Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД.
4.2. Предложение от Главния прокурор на Република България за провеждане на търг за продажба на служебни автомобили, при спазване изискванията на Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
4.3. Необходимост от осигуряване на антивирусен софтуер за нуждите на ВСС и съдилищата в Република България.



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






