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П Р О Т О К О Л   №  4
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 7 февруари 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 точка 15 присъства Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“.


1. ОТНОСНО: Решение на Министерския съвет № 51/31.01.2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение Решение на Министерския съвет № 51/31.01.2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г.
2. В срок до 19 февруари 2018 г. постоянните комисии на ВСС и директорите на дирекции в АВСС да предоставят на дирекция „Бюджет и финанси“ обосновани и остойностени предложения за нови дейности за периода 2019 - 2021 г., които досега не са предвиждани в бюджета на ВСС.

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

2. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджетите на учебните и почивни бази на органите на съдебната власт за 2018 г., в рамките на общите бюджети.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2018 г., в рамките на общия бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.
2. УТВЪРЖДАВА бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Върховния административен съд за 2018 г., в рамките на общия бюджет на Върховния административен съд, съгласно приложението.
3. УТВЪРЖДАВА бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Върховния касационен съд за 2018 г., в рамките на общия бюджет на Върховния касационен съд, съгласно приложението.
 

3. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния административен съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния административен съд за 2018 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения“ с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ със ….
1.3. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ със ….
1.4. УВЕЛИЧАВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с …
2. УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2018 г., в рамките на утвърдения бюджет на Върховния административен съд, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение за неправомерно прекратено трудово правоотношение, лихва и съдебни разноски.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Карнобат за 2018 г., с цел осигуряване на средства за покриване на законовата лихва върху обезщетението за оставане без работа за период 02.03.2016 г. – 28.02.2018 г., както и за разходи за съдебни разноски, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с …
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Карнобат с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Карнобат за 2018 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение във връзка с неправомерно прекратено трудово правоотношение, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с …
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Карнобат с …


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства,  представляващи възстановени щети от застраховател.
Извлечение от протокол № 3/31.01.2018 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 по бюджета за 2018 г. на Окръжен съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на текущ ремонт за възстановяване на щети от природни бедствия по сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 20 годишнината от създаването на съда.

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 Апелативен съд гр. Бургас за 2018 г., с цел осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 20 годишнината от създаването на съда, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Бургас с …

 
7. ОТНОСНО: Искане от зам. председател на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя аналогови платки за увеличаване капацитета на телефонната централа.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Софийски районен съд разходите за закупуване на три броя аналогови платки с цел увеличаване капацитета на телефонната централа на СРС в размер на …., да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.
При необходимост да се предприемат действия за вътрешно компенсирана промяна между § 10-00 „Издръжка“ и § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с размера на цената на активите, чиято стойност е над определения праг на същественост, с цел коректното им счетоводно отчитане.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на парична награда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

С решение по т. 31 от протокол № 39/30.11.2017 г. на Пленума на ВСС е дадено съгласие на административните ръководители на органите на съдебната власт да упражнят правомощията си на основание чл. 7, във връзка с чл. 9 /за постигане на висок резултат по конкретни задачи/ от ПОИСДТВ, като размерът на средствата е определен съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от решението и не следва да се надвишава.
Административните ръководители на органите на съдебната власт могат да изплащат парични награди при съобразяване с ПОИСДТВ и в рамките на бюджета си.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за ремонт на служебен автомобил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково разходите за ремонт на служебен лек автомобил 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.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото на Административен съд София-град с вх. № ВСС – 998/31.01.2018 г.


Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .

11. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2018 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. по § 01-00 „Заплати” с …., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка” със …., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със …., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със …., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

15. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1707 в Районен съд гр. Павликени.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Павликени.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.

Разни.

16. ОТНОСНО: Писмо от главния секретар на ВКС относно провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на физически остаряло активно оборудване в опорната комуникационна мрежа в сградата на Съдебна палата гр. София“, изпратено от главния секретар на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Извършването на действия по подготовка, провеждане и възлагане на обществена поръчка с цитирания по-горе предмет не е в правомощията на Висшия съдебен съвет.
2. Председателят на Върховен касационен съд или упълномощено от него лице извършват действия по стопанисване и управление на  сградата на Съдебната палата,  като в качеството му на възложител по смисъла на ЗОП е компетентен да организира и проведе процедура по обществена поръчка с предмет: „Подмяна на физически остаряло активно оборудване в опорната комуникационна мрежа в сградата на Съдебна палата гр. София“.
3. Одобрява приложените становища, същите да се изпратят на председателя на ВКС.


17. ОТНОСНО: Осигуряване на денонощна охрана на предоставена за управление на Висшия съдебен съвет сграда на бул. „Александър Стамболийски“ № 82.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за директно сключване на договор със „….“ ООД за срок от 12 месеца, съобразно нормата по чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП, без провеждане на процедура по Закона или прилагане на ред за възлагане чрез събиране на оферти с обява.
2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор със „….“ ООД , с предмет „Осъществяване на денонощна физическа охрана на сграда с административен адрес в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82“ на стойност …. без ДДС, за срок от една година с право да го изменя и прекратява.


18. 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 IV-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 IV-то тримесечие на 2017 г. 
2. Одобрява направените разходи за командировки на директора на Националния институт на правосъдието за IV-то тримесечие на 2017 г.
3. Одобрява направените разходи за командировки на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за IV-то тримесечие на 2017 г.
4. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и Главния прокурор на Република България от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за IV-то тримесечие на 2017 г.


19. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Амортизационната политика на Висш съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
I. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА амортизационната политика на Висш съдебен съвет, приета с протокол № 27/14.09.2017 г. на Пленума на Висш съдебен съвет, както следва:
1. Създава нова т. 3.3. , която гласи „От 01.01.2018 г. се дава възможност на органите на съдебната власт да определят срок на ползване на отделни амортизируеми активи, който е различен от този, определен в Амортизационната политика, при определени случаи и при обосновано решение за това. Въвеждането на различен срок на ползване на конкретни активи, да се извършва от служителите на фирма DWare на основание писмо от съответния ОСВ.“
2. Премахва от т. 4.1. следния текст „Определянето на остатъчната стойност се извършва от всеки разпоредител с бюджет в системата на съдебната власт. Висш съдебен съвет като първостепенен разпоредител с бюджет не определя конкретни унифицирани изисквания в тази насока, в съответствие с т. 41 от ДДС № 05 от 30.09.2016 г, дотолкова доколкото е посочено в т. 4.2 от настоящата политика.“
3. Създава нова т. 4. 2., От 01.01.2018 г. се дава възможност на органите на съдебната власт да определят остатъчна стойност на отделните амортизируеми активи, като за определени групи активи – например за компютърните конфигурации може да се определи остатъчна стойност 0 /нула/. Определянето на остатъчните стойности се извършва от ОСВ, съгласно указанията на МФ и т. 4.1. и т. 4.2. от СС 4.
4. Създава нова т. 4.3., За определяне на срок на ползване на отделни амортизируеми активи, остатъчната им стойност, въвеждането и извеждането им от употреба и тяхното консервиране е необходимо в АВСС и в ОСВ да се съставят комисии от експерти на финансовите дирекции и експерти от други звена на съответната администрация/ например строителни инженери, ИТ специалисти, специалисти логистика и др./, които могат да изразят  компетентно становище за съответните активи.
5. Старата т. 4.2 става 4.4.
6. Създава нова т. 8.4.5 „През 2017 г., като година на първоначално начисляване на амортизации, да се запази досегашната практика по разделяне на компютърни конфигурации, като изваждания съществен елемент /компютър и монитор/ се изписва чрез използването на сметка 6992 „Намаление на нефинансови дълготрайни активи от други събития“, ведно с начислената амортизация по сметка 2414 „Амортизация на машини, съоръжения, оборудване“ и при наличие на годен за употреба съществен елемент, същия се завежда в група 30 срещу кредитиране на сметка 7993 “Увеличение на материални запаси от други събития“. Към останалия по сметка 2041 съществен елемент от разформированата конфигурация, с цел сформиране на нова такава, да се допуска само завеждане на съществен елемент, който се води на склад в група 30.“
7. Създава нова т. 8.4.6 „Считано от 01.01.2018 год., да не се допуска разделяне на компютърните конфигурации на съществени елементи. При необходимост да се бракува цялата конфигурация, чрез използването на сметка 6992 „Намаление на нефинансови дълготрайни активи от други събития“, ведно с начислената амортизация по сметка 2414  „Амортизация на машини, съоръжения, оборудване“. Получените използваеми резервни части, след оценка се заприходяват по  група 30 срещу кредитиране на сметка 7993 “Увеличение на материални запаси от други събития“. Когато използваемите елементи са съществени (компютър или монитор) да се завеждат задбалансово по сметка 9909 „Активи в употреба, изписани като разход“.
8. Старата т. 8.4.5 става 8.4.7.
9. Старата т. 8.4.6 става 8.4.8.
10. Старата т. 8.4.7 става 8.4.9.
11. Коригира  явна техническа грешка в т. 3.2. предполагаемия срок на годност е съгласно т. 10, а не съгласно т. 9.
12. Коригира явна техническа грешка в т. 4.4. предполагаемата остатъчна стойност на нефинансовите дълготрайни активи е съгласно т. 10.2, а не съгласно т.9 .
II. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на Висшия съдебен съвет до края на м. февруари 2018 г. да състави комисия от експерти  от дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, дирекция „Организационно административна дейност“ и дирекция “Информационни технологии и съдебна статистика“, за определяне на срок на ползване на отделни амортизируеми активи, остатъчната им стойност, въвеждането и извеждането им от употреба и тяхното консервиране.

20. ОТНОСНО: Провизиране на вземания по изпълнителни листа от Национална агенция по приходите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ в годишният финансов отчет на съдебната власт да бъдат начислени непогасени вземания към 31.12.2017 г., разпределени по периоди в зависимост от годината на образуване на изпълнително производство или от годината на регистриране на преписката в ИС на НАП в размер на ….. за периода 2005 г. - 2015 г. и разликата между посочените в информацията на НАП и начислените в органите на съдебната власт за 2016 г. и 2017 г., в изпълнение на ДДС № 08/16.09.2014 г. на Министерство на финансите.
2. ОПРЕДЕЛЯ непогасените вземания към 31.12.2017 г. по актове, издадени от органи на съдебната власт  като трудно събираеми и несъбираеми с обща провизия  съответно за трудносъбираемите 70%  и несъбираемите 100% от стойността на вземането.
3. ОПРЕДЕЛЯ процент на провизиране на непогасените вземания към 31.12.2015 г., както следва:
3.1. Вземания от лица с прекратена регистрация, попадащи в хипотезата на чл. 86, ал. 1, т. 1 и 2 от ДОПК  - 70%;
3.2. Вземания от лица с дълг категоризиран като несъбираем - 100%;
3.3. Вземания от лица в открито производство по несъстоятелност – 70%.;
3.4. Вземания от лица с прекратена търговска дейност, съгл. §5, ал. 2 от ПЗР на ЗТР – 70%;
3.5. Вземания от лица с дълг категоризиран като трудно-събираем – 70%  и
3.6. Вземания от лица с общ размер на публичния дълг под …. – 70%.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за начислените през 2016 г. и 2017 г. в органите на съдебната власт и Висш съдебен съвет и несъбрани от Националната агенция по приходите вземания да не се начислява провизия.


21. ОТНОСНО: Доклад от Министерство на вътрешните работи, дирекция „Инспекторат“ относно извършена частична проверка в Научноизследователски институт по криминалистика.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА произнасянето по т. 21 за запознаване с доклада.
2. ИЗПРАЩА доклада на дирекция „Вътрешен одит“ към Висш съдебен съвет за запознаване и включване в одитните ангажименти в органите на съдебната власт.
 

22. ОТНОСНО: Решение на КАК при Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 3/30.01.2018 г. относно планиране и обявяване на свободни длъжности за „младши прокурор“ в районните прокуратури и за „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, на основание чл. 177, във вр. чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проект на решение за обявяване на 31 /тридесет и една/ свободни длъжности за „младши прокурор“ в районните прокуратури и 12 /дванадесет/ свободни длъжности за „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, които да се заемат чрез конкурс за младши прокурори и младши следователи. 


23. ОТНОСНО: Решение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС по протокол № 2/31.01.2018 г. относно увеличаване щатната численост на Софийски районен съд.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

11. НЕ СЪГЛАСУВА решението на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС относно разкриването на 20 щатни бройки за длъжност „съдия“ в Софийски районен съд.
В съда са налице 18 бройки незаета щатна численост. 
2. Изпраща решението по т. 1 на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС.
Мотиви:
 При разработването на бюджетите за 2018 г. на органите на съдебната власт, в т.ч. и на Софийски районен съд, не са заложени средства за обезпечаване на трудови възнаграждения, осигурителни вноски, облекло и др. за свободни щатни бройки и за нови щатни бройки.
Общо необходимите разходи свързани с обезпечаване за 6 месеца на трудови възнаграждения, осигурителни вноски, облекло и СБКО /без разходи за осигуряване и оборудване на работни места/ на 20 щатни бройки за длъжност „съдия“ в СРС са в размер на ….


24. ОТНОСНО: Съгласуване на лимит на разходите за представителни цели през 2018 г. на Прокуратура на Република България и Национален институт на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. СЪГЛАСУВА за Прокуратура на Република България – главен прокурор лимит на представителните разходи в размер на …., в т.ч. по …. лимит на представителни разходи за заместниците на главния прокурор и директора на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването. Средствата са в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратура на Република България за 2018 г.
2. По отношение на Национален институт на правосъдието отлага съгласуването до получаване на допълнителна информация за конкретните мероприятия и програми разпределени във времето през 2018 г. 


25. ОТНОСНО: Решение на КПИВ по протокол № 2/22.01.2018 г. относно определяне на участници в създадената работна група за преразглеждане на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на КПИВ по протокол № 2/22.01.2018 г.  


26. ОТНОСНО: Писмо от ….. – бивш съдия от ВКС относно неизплатено допълнително трудово възнаграждение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изпраща писмото от …. – бивш съдия от ВКС на създадената работна група за преразглеждане на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения.


27. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив относно лихвите, начислявани върху публичните вземания – държавни такси и разноски, присъдени в полза на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА решението по настоящата точка до произнасяне на ВКС и ВАС относно наличието на противоречива съдебна практика по въпросите поставени в запитването и предпоставки за издаване на тълкувателно решение.
2. Преписката да се присъедини към решение на КБФ по протокол № 2/24.01.2018 г., т. 9.


28. ОТНОСНО: Заявление - искане от …. с вх. № 1659/29.01.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение заявление - искане от …. с вх. № 1659/29.01.2018 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

29. ОТНОСНО: Командироване на представители на Висшия съдебен съвет за участие в трета среща на екипа по Проект 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, която ще се проведе на 26 и 27 февруари 2018 г. в гр. Любляна, Словения.
Извлечение от протокол № 3/05.02.2018 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в третата среща на екипа по Проект 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 25-28 февруари 2018 г. в гр. Любляна, Словения, следните лица:
1.1. Красимир Шекерджиев – член на Висшия съдебен съвет;
1.2. Георги Кузманов – член на Висшия съдебен съвет.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Пътуването по маршрут София – Любляна – София ще се извърши с личен автомобил Фолксваген Каравел с регистрационен № А3366ММ, който ще бъде управляван от командированите лица.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрива.

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 Окръжен съд гр. Враца с …. с цел осигуряване на средства за текущ авариен ремонт на покрив.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
След възстановяване на средствата от застрахователя, бюджета на Окръжен съд гр. Враца няма да бъде коригиран.


31. ОТНОСНО: Одобряване на разход по допълнително споразумение към договор № ВСС – 14770/06.11.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ОДОБРЯВА извършване на разход в размер на ….. представляващ допълнителна застрахователна премия, с включен данък върху застрахователната премия, за целия срок на застрахователното покритие (с начало 00:00 часа на 01.01.2018 г. и край 24:00 часа на 31.12.2020 г.) за общо 422 лица, в това число действащи и предстоящи за назначаване съдии по вписванията и държавни съдебни изпълнители, които ще бъдат добавени в обхвата на договор № ВСС – 14770/06.11.2017 г., страни по който са ВСС и „Дженерали Застраховане“ АД, чрез подписване на допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и решение на Пленума на ВСС по протокол № 1/18.01.2018 г.


32. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 08.02.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 08.02.2018 г.

1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрива.

2. Одобряване на разход по допълнително споразумение към договор № ВСС – 14770/06.11.2017 г.

3. Осигуряване на денонощна охрана на предоставена за управление на Висшия съдебен съвет сграда на бул. „Александър Стамболийски“ № 82.

4. Провизиране на вземания по изпълнителни листа от Национална агенция по приходите.

5. Изменение и допълнение на Амортизационната политика на Висш съдебен съвет.


33. 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 08.02.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

1.1. Утвърждаване на бюджетите на учебните и почивни бази на органите на съдебната власт за 2018 г., в рамките на общите бюджети.

1.2. Корекции по бюджета на Върховния административен съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2018 г.

1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение за неправомерно прекратено трудово правоотношение, лихва и съдебни разноски.

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства,  представляващи възстановени щети от застраховател.

1.5. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 20 годишнината от създаването на съда.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .

2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

3. Одитни доклади.

3.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1707 в Районен съд гр. Павликени.

4. Разни.

4.1. 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 IV-то тримесечие на 2017 г. 




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






