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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  43
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 23 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“, Ралица Виденова – началник отдел „ФРА“, Виолета Атанасова - гл. експерт – съд. и фин. статистика и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”.


1. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ и § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на база отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.10.2017 г. и на § 10-00 „Издръжка“ към 20.11.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
На основание разпоредбата на чл. 11, ал. 13 и чл. 100, ал. 2 от Закона за публичните финанси дава съгласие за извършване на корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г., както следва:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА  бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ с …., съгласно Приложение № 1.  
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ с …., съгласно Приложение № 1.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“, съгласно Приложение № 1, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ с …., съгласно Приложение № 1. 
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ с …., съгласно Приложение № 1. 
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“,  съгласно Приложение № 1, със …..
В т.ч. 
3.1. За сметка на § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на органите на съдебната власт – …..
3.2. За сметка на § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет – ….
3.3. За сметка на § 10-00 „Издръжка“ на Прокуратурата на Република България – ….
3.4. За сметка на § 10-00 „Издръжка“ на Върховния касационен съд – …...
3.5. За сметка на неразпределения резерв по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ на съдилищата – …..
3.6. За сметка на наличности по сметки от предходни години - …..


2. ОТНОСНО: Правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт съгласно ПОИСДТВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ административните ръководители на органите на съдебната власт да упражнят правомощията си на основание чл. 7, във връзка с чл. 9 от ПОИСДТВ, приети с решение на ВСС по протокол № 34/27.10.2011 г. Размерът на средствата се определя съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението и не следва да се надвишава.
На лицата по чл. 7, ал. 2 от ПОИСДТВ да се изплатят възнаграждения върху основните им месечни трудови възнаграждения в размер равен на процента на увеличение в ОСВ, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението.  


3. 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. Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ и § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на база отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.10.2017 г. и на § 10-00 „Издръжка“ към 20.11.2017 г.

2. Правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт съгласно ПОИСДТВ.




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






