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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  42
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 22 ноември 2017 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Боян Магдалинчев – председател 
Боряна Димитрова
Георги Кузманов
Гергана Мутафова
Севдалин Мавров

ОТСЪСТВА	: Калина Чапкънова

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси”, Ирина Иванова – началник отдел „БФ“, Гинка Георгиева – ръководител сектор „ССС”, Ралица Виденова – началник отдел „ФРА“, Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС” и Петър Станков - началник отдел "УКЦОП".


1. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г., с приложена финансова обосновка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г., с приложена финансова обосновка.
Същият да бъде изпратен на министъра на правосъдието. 

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

2. ОТНОСНО: Извършване на промени по бюджета на Висш съдебен съвет с цел осигуряване на средства за разплащания по договори свързани с обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г., с цел осигуряване на средства за заплащане на суми свързани с изпълнението на договори след провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата“, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


3. 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 ….


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, с допълнително предоставена информация, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 38/25.10.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите на Софийски градски съд 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 със ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със …..


5. 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” с …. 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 § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София – област за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

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 командирован магистрат,
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-област за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …..


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия 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 Районен съд гр. Провадия 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 § 10-00 „Издръжка“.




8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора 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 Районен съд гр. Нова Загора по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица до края на годината.
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. Царево за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели, облекло и текущи разходи до края на финансовата година.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен  съд гр. Разград за осигуряване на средства за 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 за 2017 г. на Административен съд гр. Разград 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.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин 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. Видин 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 § 10-00 „Издръжка“. 


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Стара Загора по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебни служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

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. Стара Загора по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за закупуване на 8 броя копирни машини.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. София за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 8 броя копирни машини.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград 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. Димитровград 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“.


17. ОТНОСНО: Искане от административни ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за подмяна на гаражна врата.
Извлечение от протокол № 55/15.11.2017 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 на бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с ДДС, с цел осигуряване на средства за подмяна на гаражна врата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на тавани след застрахователно събитие.
Извлечение от протокол № 55/15.11.2017 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. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на тавани след застрахователно събитие.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
След възстановяване на средствата от застрахователя бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора няма да бъде коригиран.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за текущ ремонт на разпределително табло и главно ел. табло.
Извлечение от протокол № 55/15.11.2017 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. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на разпределително табло и главно ел. табло.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт – обръщане около подменена дограма и боядисване.
Извлечение от протокол № 55/15.11.2017 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 Районен съд гр. Тервел по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт – обръщане около подменена дограма и боядисване.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текущ ремонт на три кабинета и две канцеларии.
Извлечение от протокол № 55/15.11.2017 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 Районен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на три кабинета и две канцеларии.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за текущ ремонт – топлоизолиране на задна фасада на пристройка.
Извлечение от протокол № 55/15.11.2017 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 Районен съд гр. Попово по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт – топлоизолиране на задна фасада на пристройка.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изпълнение на противообледенителна инсталация.
Извлечение от протокол № 55/15.11.2017 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 Административен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за изпълнение на противообледенителна инсталация.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


24. ОТНОСНО: Корекция по бюджетите на Районен съд гр. Гоце Делчев и Административен съд гр. Ямбол с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на отоплителна инсталация на Административен съд гр. Ямбол. 
Извлечения от протокол № 55/15.11.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите на Районен съд гр. Гоце Делчев и Административен съд гр. Ямбол за 2017 г., както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с …. на Административен съд гр. Ямбол за текущ ремонт на отоплителна инсталация.
1.2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. на Районен съд гр. Гоце Делчев.
2. ВРЪЩА на комисия „Управление на собствеността“ искането на председателя на Районен съд гр. Гоце Делчев, за произнасяне относно потребността от изграждане на асансьор.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изготвяне на документация за провеждане на процедура по ЗОП за обект: „Изготвяне на проектна документация за изменение на ПУП, гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ № 1“.
Извлечение от протокол № 55/15.11.2017 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 Районен съд гр. Шумен по § 10-00 „Издръжка“ с ….. с цел осигуряване на средства за изготвяне на документация за провеждане на процедура по ЗОП за обект: „Изготвяне на проектна документация за изменение на ПУП, гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ № 1“.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за абонамент на програмен продукт „Апис Уеб“ и модулите към него.
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 Апелативен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка“ с …. за абонамент на програмен продукт „Апис Уеб“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
 

27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за внедряване на програмен продукт за управление на човешките ресурси „Aladin“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА“ със …., с цел осигуряване на средства за внедряване на програмен продукт за управление на човешките ресурси „Aladin“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за инсталация, настройка, откриване на база данни и внедряване  на програмен продукт за управление на човешките ресурси „Aladin“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
 

28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника за съдебна зала.
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 Окръжен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване на звукозаписна техника за съдебна зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“. 


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за даване на съгласие за използване на неусвоената част от целево отпуснатите средства за стълбищен робот за закупуване на подопочистваща техника и снегорин.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ на Районен съд гр. Велики Преслав оставащите …. от целево отпуснатите средства в размер на …. за стълбищен робот, да бъдат използвани за закупуване на подопочистваща техника и снегорин.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на оборудване на Единен пресофис.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Оставя без разглеждане искането на председателя на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на оборудване на Единен пресофис до изразяване на окончателно становище на Комисия по правни и институционални въпроси и Комисия „Съдебна администрация“.

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

31. 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 § 10-00 „Издръжка” с ….., съгласно Приложение № 1.
5. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ….., съгласно Приложение № 1.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с …., съгласно Приложение № 1.


32. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховен касационен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел 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 извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Върховен касационен съд за 2017 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с ….


33. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния административен съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2017 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 административен съд за 2017 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 40 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с ….
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2017 г., в рамките на утвърдения бюджет на Върховния административен съд, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ със …..
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ със …..



34. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Сливен за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на софтуерни продукти.
Извлечение от протокол № 30/14.11.2017 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 извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Окръжен съд гр. Сливен за 2017 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на софтуерни продукти, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …..


35. ОТНОСНО: Искане от председателя на Военно-апелативен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за заплащане на съдебна такса във връзка с допуснато касационно обжалване по решение № …. по гр.д. № …. на Апелативен съд гр. София.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ Военно-апелативен съд да извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г. в размер на ….., като намали § 10-00 „Издръжка“ и увеличи § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“, с цел осигуряване на средства за заплащане на съдебна такса във връзка с допуснато касационно обжалване по решение № … по гр.д. № ….. на Апелативен съд гр. София.
Мотиви:
Съгласно т. 11.11.2 от Счетоводната политика на съдебната система за текущата счетоводна отчетност и съставянето на годишните финансови отчети, утвърдена с протокол № 25/16.06.2016 г. на Пленума на ВСС, разходи за съдебни такси в страната се отчитат на касова основа по § 10-92 „Разходи за договорени санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски“.
 
Разни.

38. ОТНОСНО: Определяне на участници в конкурсна комисия по обявения конкурс за назначаване на служители на длъжността „Главен експерт“ – две щатни бройки в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в администрацията на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ г-н Георги Кузманов за участие в конкурсна комисия по обявения конкурс за назначаване на служители на длъжността „Главен експерт“ – две щатни бройки в отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в администрацията на ВСС.


39. ОТНОСНО: Информация за основното месечно възнаграждение на председателя на Конституционния съд, считано от 01.10.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение информацията за основното месечно възнаграждение на председателя на Конституционния съд, считано от 01.10.2017 г.
 

40. ОТНОСНО: Заповед № АД-750-05-173/15.11.2017 г. на председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 октомври 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение Заповедта на председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 октомври 2017 г.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение информацията от Националния статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за III-то тримесечие на 2017 г.


42. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на Република България относно необходимостта от закупуване на озвучителна техника за нуждите на Зала № 2 в сградата на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, с оглед предназначението й за зала за пресконференции.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършен разход в рамките на бюджета на Прокуратура на Република България за закупуване на озвучителна техника за оборудване на Зала № 2 в сградата на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, извън лимитите, утвърдени с решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/27.04.2016 г., т. 35.


43. ОТНОСНО: Писмо с вх. № ВСС – 15297/16.11.2017 г. от Районен съд гр. Генерал Тошево с предложение за даване на съгласие за поемане на ангажимент за сключване на договор с предмет „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос относно поемането на ангажимент за сключване на договор с предмет „Реакция на алармени сигнали и авто-патрулна дейност“ за осигуряване охрана на регистратурата за класифицирана информация в сградата на съда, с месечна стойност от …….. е от компетентността на административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево.
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 спазването на принципите за законосъобразност, икономично, ефективно и ефикасно разходване на публични средства.
 

44. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Пловдив във връзка с предприемане на действия по източване и извозване на гориво от два резервоара.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив.


45. ОТНОСНО: Възстановяване на разходи между органи на съдебната власт и други ползватели на съдебни сгради.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на съдебни сгради, да не изискват възстановяване на разходи, които се разпределят между отделните ползватели на сградите за фактури получени и платени в периода 06.12.2017 г. - 31.12.2017 г.
Възстановяването на разходи следва да се извършва само от ползватели на сградите, които не са органи на съдебната власт.


46. ОТНОСНО: Писмо от Националната агенция за приходите в отговор на решение на КБФ по протокол № 34/20.09.2017 г., т. 34 относно прилагане на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмо от Националната агенция за приходите относно прилагане на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции. 
2. Органите на съдебната власт да бъдат запознати с отговора на Националната агенция за приходите.


47. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Русе за предоставяне на служебен автомобил „…” с рег. № … на друг орган на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от служебен автомобил „…” с рег. № …, числящ се на Окръжен съд гр. Русе.
2. Исканията да бъдат изпращани към председателя на Окръжен съд гр. Русе.


48. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за определяне на допълнително възнаграждение на … - съдия в Районен съд гр. Димитровград, за присъдена научна степен „Доктор”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ на …. - съдия в Районен съд гр. Димитровград, да бъде определено допълнително парично възнаграждение, в размер на 10% към определената индивидуална работна заплата за придобита научна степен „Доктор”, считано от датата на вземане на решението.


49. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Софийски градски съд с приложена покана от …., с оглед полагаемото й се еднократно парично обезщетение по чл. 225 от ЗСВ и чл. 224 от КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от и.ф. председател на Софийски градски съд с приложена покана от …., с оглед полагаемото й се еднократно парично обезщетение по чл. 225 от ЗСВ и чл. 224 от КТ.
 

50. ОТНОСНО: Отчет от Консорциум „Лирекс БГ” ООД - „Индекс-България” ООД за основните дейности по следгаранционното обслужване на АИС „Бюра съдимост” през 2017 г.
Извлечение от протокол № 30/14.11.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. УКАЗВА на органите на съдебната власт, в които е инсталиран АИС „Бюро съдимост” да сключат договор за следгаранционна поддръжка на АИС „Бюро съдимост” с Консорциум „Лирекс БГ” ООД - „Индекс-България” ООД за срок от една календарна година, считано от 01.01.2018 г. при непроменени условия и цена, по образец.
2. Заплащането на дължимата сума по договора да се извърши еднократно в рамките на утвърдените бюджети на органите на съдебната власт за 2018 г. 


52. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални въпроси по т. 6.3. от протокол № 37/13.11.2017 г. относно Комуникационната политика на ВСС, за запознаване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия по правни и институционални въпроси по т. 6.3. от протокол № 37/13.11.2017 г.  


53. ОТНОСНО: Командироване на членове на Висшия съдебен съвет за участие във втората среща на екипа по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение“, на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на 15 декември 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие във втората среща на екипа по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение“, на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 13-15 декември 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия, следните лица:
1.1. Цветинка Пашкунова – член на Висшия съдебен съвет;
1.2. Атанаска Дишева – член на Висшия съдебен съвет;
1.3. Саша Николова – преводач от английски на български език и обратно.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.


54. ОТНОСНО: Командироване на членове на Висшия съдебен съвет за участие във втората среща на екипа по Проект 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на 11-12 декември 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие във втората среща на екипа по Проект 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 10-12 декември 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия, следните лица:
1.1. Красимир Шекерджиев – член на Висшия съдебен съвет;
1.2. Георги Кузманов – член на Висшия съдебен съвет;
1.3. Наталия Андреева - преводач от английски на български език и обратно.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.


55. ОТНОСНО: Покана от ГД „Правосъдие и потребители”, отдел „Съдебни политики и върховенство на закона” на Европейската комисия, във връзка с предстояща среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 11 декември 2017 г., гр. Брюксел, Белгия.
Извлечение от протокол № 37/13.11.2017 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована Христина Тодорова - директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС, за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, за периода 10-12 декември 2017 г., гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи и разходите за една нощувка са за сметка на Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за една нощувка, дневни пари за три дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


58. 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 23.11.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г., с приложена финансова обосновка.

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

- „Дава съгласие“

2.1. Извършване на промени по бюджета на Висш съдебен съвет с цел осигуряване на средства за разплащания по договори свързани с обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и съдилищата“.

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

2.3. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

2.4. 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.

2.5. Искане от административния ръководител на Административен съд София – област за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели, облекло и текущи разходи до края на финансовата година.

2.9. Искане от административния ръководител на Административен  съд гр. Разград за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2017 г.

2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.

2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебен служител.

2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебни служители.

2.13. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

2.14. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за закупуване на 8 броя копирни машини.

2.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой копирна машина.

2.16. Искане от административни ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за подмяна на гаражна врата.

2.17. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на тавани след застрахователно събитие.

2.18. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за текущ ремонт на разпределително табло и главно ел. табло.

2.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт – обръщане около подменена дограма и боядисване.

2.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текущ ремонт на три кабинета и две канцеларии.
2.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за текущ ремонт – топлоизолиране на задна фасада на пристройка.

2.22. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изпълнение на противообледенителна инсталация.

2.23. Корекция по бюджетите на Районен съд гр. Гоце Делчев и Административен съд гр. Ямбол с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на отоплителна инсталация на Административен съд гр. Ямбол. 

2.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изготвяне на документация за провеждане на процедура по ЗОП за обект: „Изготвяне на проектна документация за изменение на ПУП, гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ № 1“.

2.25. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за абонамент на програмен продукт „Апис Уеб“ и модулите към него.

2.26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за внедряване на програмен продукт за управление на човешките ресурси „Aladin“.

2.27. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника за съдебна зала.

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

3.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

3.2. Искане от председателя на Върховен касационен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

3.3. Корекции по бюджета на Върховния административен съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2017 г.

3.4. Искане от председателя на Окръжен съд гр. Сливен за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на софтуерни продукти.

3.5. Искане от председателя на Военно-апелативен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за заплащане на съдебна такса във връзка с допуснато касационно обжалване по решение № …. по гр.д. № …. на Апелативен съд гр. София.

5. Разни.

5.1. Информация за основното месечно възнаграждение на председателя на Конституционния съд, считано от 01.10.2017 г.

5.2. Заповед № АД-750-05-173/15.11.2017 г. на председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 октомври 2017 г.

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

5.4. Писмо от Главния прокурор на Република България относно необходимостта от закупуване на озвучителна техника за нуждите на Зала № 2 в сградата на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, с оглед предназначението й за зала за пресконференции.

5.5. Възстановяване на разходи между органи на съдебната власт и други ползватели на съдебни сгради.

5.6. Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за определяне на допълнително възнаграждение на … - съдия в Районен съд гр. Димитровград, за присъдена научна степен „Доктор”.




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