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П Р О Т О К О Л   №  6
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 21 февруари 2018 г.



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

ОТСЪСТВА	: Боряна Димитрова

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".


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

1. ОТНОСНО: Изменение на решение на Пленума на ВСС относно определяне на показателите за изпълнение на бюджета, корекции на бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. и указания относно изплащане на средствата за облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт изплащането на суми за облекло за 2018 г. да се извърши при спазване на Правилата за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в органите на съдебната власт, одобрени с решение на Пленума на ВСС по протокол № .... година.
Изплащането на сумите се извършва в рамките на утвърдения  бюджет за 2018 г. При недостиг на средства по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на суми за облекло, следва да се предложи извършване на вътрешно – компенсирани промени между § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”.
Инициирането на платежни нареждания за изплащане на суми за облекло по СЕБРА да се извърши с отделно платежно нареждане по код 18 „Други разходи”, не по-рано от 06.03.2018 г. година.
Преди инициирането на платежните нареждания е необходимо да бъде изготвена и изпратена, само в електронен вариант, чрез „Служебните страници”/”Изпращане на документи”/За отдел „Бюджетно финансиране” справка за сумите за облекло, предстоящи за изплащане.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ИЗМЕНЯ решение на Пленума на ВСС по т. 4.4.1. от протокол № 2/25.01.2018 г., като същото придобива следната редакция:
4.4.1. „Изплащането на суми за облекло за 2018 г. е в размер на две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера по отчетни данни на НСИ за IV – то тримесечие на 2017 г. – ….., с изключение на лицата по чл. 352 от ЗСВ, за които определя сума в размер на …...”
След анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт към шестмесечието на 2018 г. при наличие на финансова възможност от реализирани икономии и след решение на Пленума на ВСС на съдебните служители да се изплати разликата до максимално полагащия се размер, съгласно чл. 352 от ЗСВ.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. УТВЪРЖДАВА компенсирани промени в рамките на утвърдените бюджети за 2018 г.  по  § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” на органите на съдебната власт, съгласно приложение № 1, както следва :
2.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” на органите на съдебната власт със ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” на органите на съдебната власт със …..


2. ОТНОСНО: Предложение за изплащане на ДТВ на служители на ПРБ във връзка с извършена от тях работа за реализация на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Главния прокурор на Република България да упражни правомощията си по чл. 7, във връзка с чл. 9 от ПОИСДТВ, приети с решение на ВСС по протокол № 34/27.10.2011 г. като изплати допълнителни трудови възнаграждения в размер на една индивидуална основна месечна заплата (в т.ч. и възнаграждението за ранг) на следните служители на ПРБ – …, …, … и … за участието им в реализацията на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на съдебната власт за 2018 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения“ на Висш съдебен съвет със …..
2.2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения“ на Прокуратура на Република България със ….


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 01.02.2018 г., издаден от Районен съд гр. Плевен.

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 2018 г. на Районен съд гр. Червен бряг по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 225 от КТ по изпълнителен лист от 01.02.2018 г., издаден от Районен съд гр. Плевен.
Средствата в размер на ….. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Червен бряг по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …., с цел осигуряване на средства за изплащане на законната лихва, разходите за деловодни разноски и адвокатско възнаграждение по изпълнителен лист от 01.02.2018 г., издаден от Районен съд гр. Плевен.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командирован магистрат, във връзка с годишната среща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Враца за 2018 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командирован магистрат, във връзка с годишната среща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Враца с …. 


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за изготвяне на документи за провеждане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, във връзка с неотложен ремонт на покрив и таван.

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. на Районен съд гр. Нови пазар по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с ДДС, с цел осигуряване на средства за изготвяне на документи за провеждане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с неотложен ремонт на покрив и таван на втория етаж на сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
 

6. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 5/14.02.2018 г. относно включването на основен ремонт на охладителна система на съдебната сграда ползвана от Инспектората към ВСС и Административен съд София-град в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г., за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 5/14.02.2018 г., т. 3.1.1. относно включването на основен ремонт на охладителна система на съдебната сграда ползвана от Инспектората към ВСС и Административен съд София-град в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г.
 Стойността на разхода е определен на ….. 


7. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 5/14.02.2018 г. относно включването на основен ремонт на санитарни възли в Съдебната палата гр. Добрич в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г., за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 5/14.02.2018 г., т. 3.3.1. за включването на основен ремонт на санитарни възли в Съдебната палата гр. Добрич в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г. 
Стойността на разхода е определен на ….. 


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на каса по ЗЗКИ.

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 Районен съд гр. Свиленград за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на каса по ЗЗКИ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Свиленград с ….


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на трудови възнаграждения на персонала до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изменението и актуализирането на основната заплата на лицето, заемащо длъжността „съдебен архивар“ в Административен съд гр. Пазарджик е в правомощията на административния ръководител, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2 от Правилата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата.
По бюджета на Административен съд гр. Пазарджик за 2018 г. са осигурени средства за изплащане на трудови възнаграждения на заетата към момента щатна численост и евентуалния недостиг към 31.12.2018 г., в размер на ….. би могъл да се компенсира в течение на годината.

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

10. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България 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 Прокуратурата на Република България за 2018 г., в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратура на Република България за 2018 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 37 от ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …..
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с …..
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …..
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с …..
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2018 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …..
2.2. УВЕЛИЧАВА § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности“ с …..


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., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 01-00 „Заплати“ със …..
по § 10-00 „Издръжка“ с …...
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г., съгласно Приложение № 1, както следва:
 по 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ….
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с …
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …...
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ със ….

Разни.

14. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на ВСС за увеличаване на  щатната численост на АВСС чрез разкриване на една щатна длъжност „шофьор-домакин“ към дирекция „Организационно административна дейност“, сектор „Логистика“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изразява положително становище по предложението на Главния секретар на ВСС за увеличаване на щатната численост на АВСС чрез разкриване на една щатна длъжност „шофьор-домакин“ към дирекция „Организационно административна дейност“, сектор „Логистика“.


15. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на ВСС за сключване на граждански договор с външен изпълнител за унищожаване на архивни документи с изтекъл срок за съхранение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ главният секретар на ВСС да сключи граждански договор с външен изпълнител за извършване на систематизация на документи, неподлежащи на запазване, с изтекли срокове за съхранение по вид и хронология и изготвяне на Акт за унищожаване на документи, при спазване на изискванията на Закона за националния архивен фонд и действащата Номенклатура на делата със сроковете за съхранение във ВСС, при цена на услугата до …..
2. Решението на комисията да се изпрати на комисия „Съдебна администрация“.


16. ОТНОСНО: Заповед № АД-850-05-41/15.02.2018 г. на председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 януари 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Заповедта на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 1 януари 2018 г.


17. ОТНОСНО: Информация от Националния статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за IV-то тримесечие на 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията от Националния статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за IV-то тримесечие на 2017 г.


18. ОТНОСНО: Информация за получените протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за съгласия/откази за участие в централизирания фонд СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията относно получените протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за съгласие/отказ за участие в централизирания фонд СБКО за 2018 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за промяна по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г., с цел осигуряване на средства за централизиран фонд СБКО за 2018 г. за подпомагане на магистрати и съдебни служители, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на органите на съдебната власт със ….., съгласно приложение № 2.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения” на ВСС със …..
Отчисленията в размер на ….. за създаване на централизирания фонд за СБКО за 2018 г. са направени на база на начислените средства за основни заплати на магистратите и съдебните служители от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.


19. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за местни данъци и такси за имоти, декларирани по ЕИК на Висш съдебен съвет по общини, както следва: 

ОБЩИНА
АДРЕС
ПРЕДОСТАВЕН ЗА НУЖДИТЕ НА 
ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Столична- ОП Възраждане
гр. София, ул. "Антим I" № 17, ет.7 и 8
САпП
 
…..
Столична- ОП Възраждане
гр. София, ул. "Позитано" № 24А
ВоОП
 
…..
Столична- ОП Възраждане
гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 14
НИП
 
…..
Столична- ОП Триадица-Средец
гр. София, ул. "Георги С. Раковски" № 185 
СРП
…..
…..
Столична- ОП Лозенец
гр. София, ул. "Развигор" № 1 
СРП
 
….
Столична- ОП Овча Купел
гр. София, ул. "Народно хоро" 
СГП, СтСлС
…..
…..
Столична- ОП Сердика
гр. София, ул. "Подполковник Калитин" № 21
ПРБ-Бюро по защита
 
…….
Столична- ОП Витоша
гр. София, р-н "Витоша" - УЦ "Трендафила" 
НСлС
 
…...
Горна Оряховица
гр. Горна Оряховица, пл. "Христо Ботев" № 2
РС, РП
 
…...
Елена
гр. Елена, ул. "Йеромонах Йосиф Брадати" № 2
РС
 
…...
Царево
с. Лозенец, ул. "Черно море" № 2
ВАС
…...
…...
Царево
с. Лозенец, ул. "Черно море" № 2
ВКС
…...
…...
Ловеч
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 40
Адм. съд
 
…...
Ловеч
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 41
ОС, РС, ОП, РП
 
…...
Русе
гр. Русе, ул. "Муткурова" № 51А
РП, ОСлС
 
…...
Русе
гр. Русе, ул. "Цариброд" № 6
Адм. съд
 
…...
Русе
гр. Русе, ул. "Александровска" № 57
ОС, РС, ОП, РП
 
…….
Сливен
гр. Сливен, пл. "Хаджи Димитър" № 2
ОС, РС, ОП, РП
 
…….
Смолян
гр. Смолян, бул. "България" № 16
Адм. съд, ОС, РС, ОП, РП
 
…….
Търговище
гр. Търговище, ул. "Стефан Караджа" № 1
Адм. съд, ОС, РС, ОП, РП
 
…...
Стара Загора
гр. Стара Загора, бул. "Митрополит Методи Кусев" № 33
ОС, РС, ОП, ВоСлУ, ВоОП
 
…….
Стара Загора
гр. Стара Загора, бул. "Руски" № 44
Адм. съд
 
…….
Варна
гр. Варна, ул."Георги Василев Атанасов" № 2
ОП, СлО, РП
 
…….
Варна
гр. Варна, ул."Никола Вапцаров" № 3А
Адм. съд
 
…….
Варна
гр. Варна, пл. "Независимост" № 2
Ап. съд, ОС, Ап.П, ОП
 
…….
Варна
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 57
РП
 
…….
Пловдив
гр. Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 20
Адм. съд
 
…….
Пловдив
гр. Пловдив, ул. "Г. М. Димитров" № 28
ВоОС, ВоОП
 
…….
Пловдив
гр. Пловдив, пл. "Съединение" № 3
 Ап.П, ОП, РП
 
…….
Дупница
гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 15, ет.1
РС, РП
 
…….
Габрово
гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 1
ОС, РС, ОП, РП
 
…….


20. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне за управление на движими вещи от Апелативна прокуратура гр. Варна на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, във връзка със заповед № УИ-17-7704-10/14.09.2017 г. на областния управител на област Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Апелативна прокуратура гр. Варна да предостави безвъзмездно за управление движими вещи по приложения списък на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, след изразяване на съгласие за получаването им.


21. 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.


22. ОТНОСНО: Предложение за съгласуване на поименното разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на органите на съдебната власт за 2018 г.
Извлечение от протокол № 5/14.02.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. СЪГЛАСУВА общия размер на годишна задача за 2018 г. в размер на ….., в т.ч. Нови ангажименти за 2018 г. – …. и Поети ангажименти от предходни години – ….., в представеното поименно разпределение на разходите § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
2. Изпраща решението по т. 1 на Комисия „Управление на собствеността“, по компетентност.


23. ОТНОСНО: Допълнителна информация относно сключване на договор за извършване на устни и писмени преводи за нуждите на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с „….“ ЕООД за извършване на устни и писмени преводи за нуждите на ВСС за срок от 1 (една) година, на обща прогнозна стойност в размер до …. без ДДС, включително с право да го изменя или прекратява.


24. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за предоставяне на услугата „Колокиране на комуникационно оборудване и поддръжка на уеб сървър“ с „…..“ ООД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ….. без ДДС или ….. с ДДС, като бъде сключен договор за колокиране на комуникационно оборудване и поддръжка на уеб сървър с „….“ ООД за срок от 1 (една) година.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „….“ ООД за предоставяне на услугата „Колокиране на комуникационно оборудване и поддръжка на уеб сървър“ на стойност …. без ДДС или ….. с ДДС за срок от 1 (една) година, включително с право да го изменя и прекратява.


25. ОТНОСНО: Заявени потребности от подновяване на договори № ВСС – 5459/18.04.2017 г., № ВСС – 3651/13.03.2017 г. и № ВСС – 3650/13.03.2017 г., по които ВСС е страна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА преписката на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ за изразяване на становище.


26. ОТНОСНО: Участие на представители на ВСС във встъпителна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“, която ще се проведе в периода 08-09.03.2018 г. в гр. Флоренция, Италия.
Извлечение от протокол № 4/12.02.2018 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие във встъпителна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“, която ще се проведе в периода 08-09.03.2018 г. в гр. Флоренция, Италия …………………., член на ВСС и представител на Прокурорска колегия и …………………., член на ВСС и представител на Прокурорска колегия.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие във встъпителна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“, която ще се проведе в периода 08-09.03.2018 г. в гр. Флоренция, Италия г-жа Мария Зафирова, началник на отдел „Европейски и международни програми и проекти“ и г-жа Анелия Чомакова, главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“.
3. Разходите за пътни, дневни пари за 4 дни, медицински застраховки, квартирни и нощувки на двамата представители от АВСС по проекта са за сметка на бюджета на ВСС, като 80% от извършените разходи ще бъдат възстановени от бюджета на проекта в съответствие с правилата на програма „Правосъдие“, финансирана от ЕК. Пътуването ще се осъществи със самолет.
4. Разходите за пътни, дневни пари за 4 дни, медицински застраховки, квартирни и нощувки за двамата членове на ВСС са за сметка на бюджета на ВСС. Пътуването ще се осъществи със самолет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

27. ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА консолидирания годишен финансов отчет, отчетът за касово изпълнение на бюджета и баланса на съдебната власт към 31.12.2017 г. заедно с обяснителна записка и приложения към него.
2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет и разпоредител по бюджета на съдебната власт да подпише и представи на Министерски съвет и Министерство на финансите отчет за касово изпълнение на бюджета съгласно чл. 366, ал. 3 от Закона за съдебната власт.


28. ОТНОСНО: Потребност от изготвяне на функционален анализ на администрацията на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на отдел „Управление и координиране цикъла на обществените поръчки“ към дирекция „Правна“ да организира осъществяването на пазарно проучване на услуга с предмет „Извършване на функционален анализ за дейността и структурата на администрацията на ВСС“, чрез отправяне на покана, в т.ч. и до лицето …., извършила функционален анализ на АВСС през 2014 г., съобразно нормата на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, без провеждане на процедура и прилагане на ред чрез събиране на оферти с обява.


29. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 22.02.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 22.02.2018 г.

1. Изменение на решение на Пленума на ВСС относно определяне на показателите за изпълнение на бюджета и корекции на бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г.
2. Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2017 г.
3. Потребност от изготвяне на функционален анализ на администрацията на Висшия съдебен съвет.


30. 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 22.02.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

1.1. Предложение за изплащане на ДТВ на служители на ПРБ във връзка с извършена от тях работа за реализация на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“.
1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 01.02.2018 г., издаден от Районен съд гр. Плевен.
1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командирован магистрат, във връзка с годишната среща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за изготвяне на документи за провеждане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, във връзка с неотложен ремонт на покрив и таван.
1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на каса по ЗЗКИ.

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

2.1. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2018 г. 
2.2. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

4. Разни.

4.1. Информация за получените протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за съгласия/откази за участие в централизирания фонд СБКО.
4.2. Безвъзмездно предоставяне за управление на движими вещи от Апелативна прокуратура гр. Варна на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, във връзка със заповед № УИ-17-7704-10/14.09.2017 г. на областния управител на област Варна.
4.3. 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.
4.4. Сключване на договор за извършване на устни и писмени преводи за нуждите на Висшия съдебен съвет.
4.5. Необходимост от сключване на договор за предоставяне на услугата „Колокиране на комуникационно оборудване и поддръжка на уеб сървър“ с „….“ ООД.



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






