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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  41
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 15 ноември 2017 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”, Ирина Иванова – началник отдел „БФ“, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител, Ралица Виденова – началник отдел „ФРА“, Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС” и Петър Станков - началник отдел "УКЦОП".

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 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 корекции по бюджетите на органите на съдебната власт, съгласно Приложение № 1, и на Висш съдебен съвет за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджетите на органите на съдебната власт по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, съгласно Приложение № 1 с ….


2. ОТНОСНО: Увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” със …. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка”.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …..
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …..
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София-град за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в 66-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в гр. Брюксел.

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. Велико Търново за 2017 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в 66-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в гр. Брюксел.
 1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със …
 2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Велико Търново със ….


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Сливен по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Елхово по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и преводачи.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Девня с …. по § 10-00 „Издръжка“ до края на годината за изплащане на възнаграждения на вещи лица.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Етрополе по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на годината.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Кюстендил с …. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ до края на годината за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и граждански договори.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Самоков по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и граждански договори до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на облекло, възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, СБКО, болнични и текущи разходи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Велико Търново с …. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ до края на годината за изплащане на облекло, възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за текущи разходи до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за изплащане на СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО до края на 2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за покриване на разходи за акцедентни материали и възнаграждения на вещи лица.

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. Ботевград за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за акцедентни материали и възнаграждения на вещи лица.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на облекло на двама съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Апелативен съд гр. Пловдив по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на двама съдебни служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на върнал се служител на работа след продължителен платен отпуск.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Кърджали за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …., с цел осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на върнал се служител на работа след продължителен платен отпуск, поради временна нетрудоспособност, считано от 10.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за доплащане на облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Габрово разходите, които предстоят да бъдат извършени в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за доплащане на облекло, да бъдат поети в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г., като бъде извършена вътрешно компенсирана промяна от § 10-00 „Издръжка“ в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.
При разработването на бюджета на Районен съд гр. Габрово за 2017 г. са заложени допълнителни средства за покриване на належащите разходи на съда.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за покриване на разходи за издръжка до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Раднево по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за покриване на разходите за издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Специализиран наказателен съд за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за услуги на преводачи до края на 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка“ с …. за покриване на разходи за услуги на преводачи до края на 2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за абонаментна поддръжка на програмни продукти.

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. Айтос за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ със …. с цел осигуряване на средства за абонаментна поддръжка на програмни продукти.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на програмна система „JES“.
Извлечение от протокол № 29/07.11.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Поморие по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …. за закупуване на програмна система „JES“ и програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Радомир по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 1 брой копирна машина Xerox Versa Link B7035.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на климатик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Раднево по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на отводнителната система.
Извлечение от протокол № 54/08.11.2017 г. от заседание на КУС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Ловеч по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на авариен текущ ремонт на отводнителна система за дъждовни води в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на ремонтни дейности на Съдебната палата в гр. Бургас.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

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

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” с ….., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с ….., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с …., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с …., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с …., съгласно Приложение № 1.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ….., съгласно Приложение № 1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” със ….., съгласно Приложение № 1.
8. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с …., съгласно Приложение № 1.
9. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със …., съгласно Приложение № 1.


29. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Дряново за даване на съгласие за използване на неусвоената част от целево отпуснатите средства за текуща издръжка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Дряново за текуща издръжка до края на годината, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с …..

Разни.

31. ОТНОСНО: Отчисленията за централизирания фонд „Социално – битово и културно обслужване“ (СБКО) за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
За периода 01 октомври 2017 г. до 31 декември 2017 г. органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаването на централизирания фонд СБКО за 2017 г., да не отчисляват 0,1% от средствата за СБКО, съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 1/12.01.2017 г.
За същия период средствата за СБКО да се изплащат в размер на 3,0% на база начислени средства за основни заплати.


32. ОТНОСНО: Възстановени разходи от участие на членове на ВСС и представители на съдебната власт в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода януари - юли 2017 г.
Извлечение от протокол № 36/06.11.2017 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 януари - юли 2017 г.


33. ОТНОСНО: Допълнителна информация от председателя на Районен съд гр. Котел, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 39/01.11.2017 г., т. 39 във връзка с изплащане на допълнително възнаграждение на съдията  заместващ административния ръководител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Допълнително възнаграждение на временно изпълняващ длъжността административен ръководител се изплаща на основание чл. 259, ал. 1 от КТ, съгласно решение на ВСС по протокол № 46/21.11.2013 г., т. 36, в рамките на финансовата година.


34. ОТНОСНО: Искане от …. за становище относно изплатено обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

По поставения въпрос Комисия „Бюджет и финанси“ се е произнесла с решение по протокол № 37/18.10.2017 г., т. 41.


35. ОТНОСНО: Потребност от закупуване на мебели за подмяна/дообзавеждане на работни места за нуждите на Висшия съдебен съвет и за обзавеждане на четири броя ведомствени жилища.
Отложена по протокол № 40/08.11.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекции „УССВ“ и „ОАД“ да обобщят всички сходни потребности от доставка на обзавеждане с оглед правилното определяне на реда за възлагане, да определят прогнозна стойност и да инициират провеждане на обществена поръчка по предвидения във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки ред.


36. ОТНОСНО: Потребност от наемане на две лица в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, АВСС във връзка със спешната потребност от ускоряване процеса по разходване на средства по § 51-00 „Основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи“ на органите на съдебната власт. 
Отложена по протокол № 40/08.11.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да предприеме неотложни действия за назначаването на двама служители в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „УССВ“ на трудово правоотношение за определен срок, а именно до провеждане на конкурс и заемане на длъжността.


42. ОТНОСНО: Становище от …. – частен съдебен изпълнител по обжалвано от директора на ТД на НАП гр. София разпределение извършено по изпълнително дело № 20167830400522. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение становището на …. – частен съдебен изпълнител по обжалвано от директора на ТД на НАП гр. София разпределение извършено по изпълнително дело № 20167830400522.
2. ПРЕПРАЩА становището на Комисия по правни и институционални въпроси, за сведение и становище.
 

45. ОТНОСНО: Обобщена информация за наличната и необходима за закупуване копирна техника.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за запознаване обобщената информация за наличната и необходима за закупуване копирна техника.
 

46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изграждане на помещение за класифицирана информация, изграждане на сървърно помещение, ремонт на санитарни помещения и подмяна на интериорни врати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането до произнасяне на комисия „Управление на собствеността“.


47. ОТНОСНО: Запитване от …. – съдия в Районен съд гр. Брезник относно приложението на чл. 168, ал. 7 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Допълнително възнаграждение на временно изпълняващ длъжността административен ръководител се изплаща на основание чл. 259, ал. 1 от КТ, съгласно решение на ВСС по протокол № 46/21.11.2013 г., т. 36, в рамките на финансовата година.


48. 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 16.11.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

- „Дава съгласие“

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

1.2. Увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи.

1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

1.4. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в 66-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в гр. Брюксел.

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

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и преводачи.
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и граждански договори.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на облекло, възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, СБКО, болнични и текущи разходи.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за покриване на разходи за акцедентни материали и възнаграждения на вещи лица.
1.15. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на облекло на двама съдебни служители.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на върнал се служител на работа след продължителен платен отпуск.
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за покриване на разходи за издръжка до края на годината.
1.19. Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2017 г.
1.20. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за услуги на преводачи до края на 2017 г.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за абонаментна поддръжка на програмни продукти.
1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на програмна система „JES“.
1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой копирна машина.
1.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
1.25. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на отводнителната система.
1.26. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .
2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.
2.2. Искане от председателя на Районен съд гр. Дряново за даване на съгласие за използване на неусвоената част от целево отпуснатите средства за текуща издръжка.

4. Разни.
4.1. Отчисленията за централизирания фонд „Социално – битово и културно обслужване“ (СБКО) за 2017 г.
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