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П Р О Т О К О Л   №  8
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 14 март 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: 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 2018 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 в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства във връзка с извършен спешен ремонт на газов котел.

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 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства във връзка с направен разход за спешен ремонт на газов котел.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


3. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на нов горивен топлообменник за газов котел.
Извлечение от протокол № 8/07.03.2018 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 Административен съд гр. Русе по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на нов горивен топлообменник за газов котел.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
 

4. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за извършване на неотложен текущ ремонт-вътрешно боядисване на стени и тавани в сградата.
Извлечение от протокол № 8/07.03.2018 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 Административен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на неотложен текущ ремонт-вътрешно боядисване на стени и тавани в сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


5. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за извършване на авариен текущ ремонт на повредени стени, таван и подово покритие на кабинета на административния ръководител.
Извлечение от протокол № 8/07.03.2018 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 Административен съд гр. Разград по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на авариен текущ ремонт на повредени стени, таван и подово покритие на кабинета на административния ръководител.
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 Районен съд гр. Елена 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:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Елена и Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ... /... за климатик за работно помещение BTU 24000 и …. за климатик за работно помещение BTU 18000/, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Елена с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Елена и Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за климатик за сървърно помещение, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Елена с ….
  

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Елена и Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Елена с ….


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

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. Монтана за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина XEROX VersaLink B7035, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Монтана с …


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

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. Силистра за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Силистра с ….


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

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. Ямбол за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Ямбол с ….


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на мебели за работни помещения.

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. Казанлък за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на мебели за работни помещения, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Казанлък с …


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. шредери.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг да извърши разхода за закупуване на необходимия брой шредери в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г., при съобразяване на реалната необходимост от съответните бройки от актива, обема на данните, подлежащи на обработка и унищожаване, както и броя на лицата/помещенията в които ще се ползват шредерите.
Мотиви: 
Съгласно чл. 3, чл. 6 и чл. 7 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, ръководителите на организациите отговарят за дейностите и процесите в ръководените от тях структури, за въвеждане на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол, при спазване на принципите за законосъобразност, икономично, ефективно и ефикасно разходване на публични средства.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника и информационни табла за две съдебни зали.
Извлечение от протокол № 7/06.03.2018 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 корекция на бюджета между ВСС и Районен съд гр. Червен бряг за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на звукозаписна и озвучителна техника за две съдебни зали, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Червен бряг с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Районен съд гр. Червен бряг за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на система от информационни табла за две съдебни зали, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Червен бряг с …


14. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на система звукозапис и видеонаблюдение в реално време.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА искането на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица до представяне на допълнителна информация за броя на разпитаните деца за последните две години в специализираното помещение за разпити и изслушвания.


15. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой лиценз за Windows Server 2016 Standart Edition. 

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 Административен съд София-град за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой лиценз за Windows Server 2016 Standart Edition, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд София-град с ….
 

16. ОТНОСНО: Искане от … – съдия в Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за закупуване на мултимедиен протектор и екран, във връзка с участие в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избори и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на постъпилото искане от … – районен съдия в Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства в размер на …. за придобиване на мултимедиен протектор и екран, във връзка с участие в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избори и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, до изразяване на становище от Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС, относно необходимостта и целесъобразността за закупуването на техниката и възможността да бъде ползвана такава под наем.
 

17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и съдебни преводачи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Балчик разходите за възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и съдебни преводачи, да бъдат извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г., като при необходимост да бъде извършена вътрешно-компенсирана промяна между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.
При разработване на бюджета за 2018 г. са заложени допълнителни средства за покриване на належащи разходи.

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

18. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховен касационен съд, включително и по бюджета за дейността на учебното и почивното дело на ВКС за 2018 г., в рамките на общия бюджет на ВКС за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Върховния касационен съд за 2018 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 37 от ПМС № 332/28.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с ….
2. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2018 г., в рамките на общия бюджет на Върховния касационен съд за 2018 г., съгласно приложението.


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

Разни.

24. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, приети с решение на ВСС по протокол № 34/27.10.2011 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.


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.
Извлечение от протокол № 6/27.02.2018 г. от заседание на КПКИТ.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 15.03.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1.	ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. без ДДС или …. с ДДС, като бъде сключен договор за едногодишна поддръжка на внедрената при ВСС Информационна система за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица.
2.	ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. без ДДС или …. с ДДС, като бъде сключен договор за едногодишна поддръжка на разработения за нуждите на ВСС Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове.
3.	ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. без ДДС или …. с ДДС, като бъде сключен договор за предоставяне на хостинг, техническо осигуряване, поддръжка и осигуряване на Интернет свързаност в техническия център на изпълнителя за срок от 1 (една) година.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Абати” АД за поддръжка на внедрената при ВСС Информационна система за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица с цена на поддръжката …. без ДДС или …. с ДДС за срок от 1 (една) година, включително с право да го изменя и прекратява.
2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Абати” АД за поддръжка на разработения за нуждите на ВСС Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове с цена на поддръжката …. без ДДС или …. с ДДС за срок от 1 (една) година, включително с право да го изменя и прекратява.
3. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Ай Пи Сек“ ЕООД за предоставяне на хостинг, техническо осигуряване, поддръжка и осигуряване на Интернет свързаност в техническия център на изпълнителя с цена на услугата …. без ДДС или …. с ДДС за срок от 1 (една) година, включително с право да го изменя и прекратява.


26. ОТНОСНО: Сключване на договор за извършване на Функционален анализ на структурата и дейността 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 представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор със „СИМ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД за изготвяне на функционален анализ на структурата и дейността на администрацията на Висшия съдебен съвет, на стойност …. без ДДС, включително с право да го изменя или прекратява.


27. ОТНОСНО: Одобряване на разход за сключване на договор за наем на зали в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и възнаграждения на служители на ГД „Охрана“, които ще бъдат ангажирани с пропускателния режим и осигуряването на охраната по време на провеждане на писмените изпити по обявените конкурси за младши съдии, младши прокурори и младши следователи (обн. в ДВ, бр. № 11/02.02.2018 г.), както и конкурса за първоначално назначаване в районните прокуратури (обн. в ДВ, бр. № 04/09.01.2018 г.).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на … с включен  ДДС, за наем на зали в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за провеждане на писмените изпити за младши магистрати на 14, 21 и 28 април 2018 г. и за прокурор в районните прокуратури на 31.03.2018 г. и сключване на договор за наем. 
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2018 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. за възнагражденията на служителите на ГД „Охрана“ след провеждане на мероприятията и издаване на фактура за крайната сума. 
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2018 г.


28. ОТНОСНО: 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 Апелативен съд гр. София и Софийски районен съд за съгласие/отказ за участие в централизирания фонд СБКО за 2018 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ Апелативен съд гр. София и Софийски районен съд да бъдат включени в създаденият с решение по протокол № 1/18.01.2018 г. на Пленума на ВСС централизиран фонд СБКО.
3. 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:
3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. София с ….. и на Софийски районен съд с ….
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения” на ВСС с ….
Отчисленията в размер на …. за промяна на централизирания фонд за СБКО за 2018 г. са направени на база на утвърдените средства в Апелативен съд гр. София и Софийски районен съд за основни заплати на магистратите и съдебните служители от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.


29. ОТНОСНО: Молба за разсрочване на дължима сума в полза на бюджета на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА преписката на Комисия по правни и институционални въпроси, за становище.


30. ОТНОСНО: Запитване от административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. София относно изпълнение на решения на ВСС по протоколи №№ 2/15.01.2003 г., т. 5; 41/10.11.2016 г., т. 20 и решение на КБФ по протокол № 5/01.02.2017 г., т. 26.
Отложена по протокол № 7/28.02.2018 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Цитираните от административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. София актове на Висшия съдебен съвет и на комисия „Бюджет и финанси“ следва да се прилагат от административните ръководители на органите на съдебната власт във вида, в който са приети.


31. 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.
Отложена по протокол № 5/22.02.2018 г. на заседание на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение на Комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 4/07.02.2018 г., т. 6.
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 ….


32. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Софийски окръжен съд на погрешно конфискуван паричен депозит.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


33. 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 СТОПАНИСВАНЕ ОТ
ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Благоевград
бул. "Васил Левски" 1
ОС
 
….
Ботевград
ул. "Свобода" № 3Б
РС 
 
….
Бяла
ПБ "Изгрев" - гр. Бяла
ПРБ
….
….
Бяла Слатина
ул. "Димитър Благоев" № 85
РС 
 
…..
Видин
пл. "Бдинци" № 1
ОС
…..
…..
Видин
ул. "Цар Симеон Велики" № 3
АдмС 
 
….
Добрич
ул. "Д-р Константин Стоилов" № 7
ОС
…..
…..
Кюстендил
ул. "Гороцветна" № 31
ОС
 
…..
Кюстендил
ул. "Гороцветна" № 14
ОП и РП
 
…..
Мадан
ул. "Обединение" № 8
РС 
 
…..
Мездра
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 21
РС 
 
…..
Монтана
ул. "Граф Игнатиев" № 1
ОС
 
…..
Пазарджик
ул. "Хан Крум" № 3
ОС
 
….
Попово
ул. "Александър Стамболийски" № 1
РС 
 
……
Разград
пл. "Независимост" № 2
ОС
…..
…...
Разград
пл. "Независимост" № 2
РС 
…..
…..
Разград
ул. "Бели лом" № 33
АдмС 
…..
…...
Свищов 
ул. "Димитър Г. Анев" № 2
РС 
 
…..
Трън
ул. "Георги Димитров" № 4
РС 
 
…..
Хасково 
ул. "Преслав" № 26
АдмС 
 
…...
Хасково 
бул. България" № 144
ОС
 
…..
 
 
 
…..
…..
ОБЩО МДТ:
…….


34. ОТНОСНО: Погасяване на задължение към централния бюджет за дължими осигурителни вноски за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде погасено задължението към централния бюджет, произтичащо от разпоредбите на чл. 159, ал. 13 от Закона за публичните финанси, като средствата в размер на …... са за сметка на наличности по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


35. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България с приложено искане от административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Смолян за закриване на 1 брой ПОС терминално устройство по транзитната сметка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Смолян да закрие 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на транзитната сметка, считано от 02.04.2018 г.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Смолян, във връзка с искането им за закриване на 1 /един/ брой ПОС терминално устройство обслужващо транзитната сметка.


36. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите във връзка с подготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на финансите.


37. ОТНОСНО: Съгласуване на допълнителен лимит на разходи за представителни цели на Националния институт на правосъдието, във връзка с домакинството на Общото събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ СЪГЛАСУВА допълнителен лимит на разходи за представителни цели на Националния институт на правосъдието за 2018 г. в размер на ….
Мотиви:
Всички изложени аргументи за допълнителен лимит на средства за представителни цели са обсъдени от Комисия „Бюджет и финанси“ на заседанието, проведено на 28.02.2018 г. и същата не намира за необходимо да преразгледа решението си, с което е съгласувала лимит на представителни разходи в размер на …..
В проекта на бюджет за 2018 г. разработен от НИП е заложена сума в размер на  …. 
В предложения от Вас разпределен бюджет за 2018 г., както и в отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2018 г. е заложена сума за представителни разходи в размер на …. Същият размер е съгласуван с решение на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 7/28.02.2018 г.


38. ОТНОСНО: Възстановени разходи от участие на членове на Висшия съдебен съвет в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода септември - декември 2017 г.
Извлечение от протокол № 5/26.02.2018 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение подписаните Формуляри за възстановяване на разходи на Висшия съдебен съвет за участие в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода септември - декември 2017 г.


39. ОТНОСНО: Решение на КПИВ по протокол № 5/26.02.2018 г. във връзка с получено писмо от Офиса на Европейската мрежа на съдебните съвети с приложен доклад от заседание на Изпълнителния борд на ЕМСС, проведено на 5 февруари 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия и Правила за възстановяване на разходите за участие в дейностите на ЕМСС за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Правилата за възстановяване на разходите за участие в дейностите на ЕМСС за 2018 г.


40. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 15.03.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 15.03.2018 г.


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

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховен касационен съд, включително и по бюджета за дейността на учебното и почивното дело на ВКС за 2018 г., в рамките на общия бюджет на ВКС за 2018 г.

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

4. Получените протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за съгласия/откази за участие в централизирания фонд СБКО.

5. Сключване на договор за извършване на Функционален анализ на структурата и дейността на администрацията на Висшия съдебен съвет.


41. 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 15.03.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

„Дава съгласие“

1.1. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства във връзка с извършен спешен ремонт на газов котел.

1.2. Искане от председателя на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на нов горивен топлообменник за газов котел.

1.3. Искане от председателя на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за извършване на неотложен текущ ремонт-вътрешно боядисване на стени и тавани в сградата.

1.4. Искане от председателя на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за извършване на авариен текущ ремонт на повредени стени, таван и подово покритие на кабинета на административния ръководител.

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

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на мебели за работни помещения.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника и информационни табла за две съдебни зали.

1.12. Искане от председателя на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой лиценз за Windows Server 2016 Standart Edition. 

1.13. 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.

3. Разни.

3.1. Погасяване на задължение към централния бюджет за дължими осигурителни вноски за 2017 г.
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