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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  44
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 29 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 и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”.
При обсъжданията по точка 1 присъства Виолета Атанасова - гл. експерт – съд. и фин. статистика.
При обсъжданията по точка 56 присъства Ваня Панагонова - ръководител сектор "Протокол".


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2017 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2017 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

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

2. 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 със …
2. УВЕЛИЧАВА бюджетите на органите на съдебната власт по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, съгласно Приложение № 1 със ….


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново 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:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите на Окръжен съд гр. Велико Търново и на Висш съдебен съвет за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със ..
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със ..
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ на Окръжен съд гр. Велико Търново оставащите …. от целево отпуснатите средства в размер на …. за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ, да бъдат използвани за изплащане на настоящото възникнало обезщетение.
 

4. 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 § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас 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 Апелативен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ със …
2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …
3. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Средец за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна 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 Софийски районен съд за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован младши съдия.


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 командировъчни пари на командирован магистрат в органи на съдебната власт в друго населено място на страната, различно от постоянната им месторабота,
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари до 30.11.2017 г. на командирован младши съдия от Окръжен съд гр. Бургас в Районен съд гр. Средец.
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 Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе разходите за възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, да бъдат извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г., като при необходимост да бъде извършена вътрешно-компенсирана промяна между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир 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. Радомир 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“.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и граждански договор за поддръжка на техника 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 по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Елин Пелин по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и граждански договор за поддръжка на техника до края на годината.
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. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на хонорари на съдебни заседатели до края на годината и разходи за текуща издръжка.

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. Бургас по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. за изплащане на хонорари на съдебни заседатели до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ на Районен съд гр. Бургас целево отпуснатите средства за награден фонд в размер на …. за Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“ да бъдат използвани за покриване на разходи за текуща издръжка.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.

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. Добрич по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.
 
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. Свищов с …. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за изплащане на облекло на новоназначени 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“.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен 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. Чепеларе по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
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 Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за доплащане на суми за облекло.

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. Варна с …. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за доплащане на суми за облекло.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси съгласно 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 на Окръжен съд гр. Велико Търново по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“ за 2017 г. с …., с цел осигуряване на финансови средства за изплащане на субсидирани такси съгласно чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, по заявления постъпили към 27.10.2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
Мотиви:
Съгласно измененията в чл. 81 от ЗЧСИ, в сила от 27.10.2017 г. дължимите авансови такси по изпълнението на вземания за издръжка, на работник от трудово правоотношение, за предаване на дете, както и при възлагане на публични държавни и общински вземания за събиране по чл. 2, ал. 2 и ал. 3, не се внасят от взискателя, а се събират от длъжника.
 

17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда 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 Окръжен съд гр. Габрово с …. по § 10-00 „Издръжка“ за текуща издръжка на съда до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда 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. Нови пазар с …. по § 10-00 „Издръжка“ за текуща издръжка на съда до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за текущи разходи 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 на Районен съд гр. Луковит за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя климатици.

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. Несебър по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване на 5 броя климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Несебър по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 2 броя климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. 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 за 2017 г. на Софийски градски съд по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със …. за закупуване на 3 броя копирни машини 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“.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини.

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 Административен съд София – град по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя многофункционални копирни машини.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
2. ОТЛАГА разглеждането на исканията за осигуряване на средства за текущи ремонти и закупуване на компютърни конфигурации до изразяване на становища от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“, както и искането в частта за доставка на офис обзавеждане.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград 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 увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Разград по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 1 брой копирна машина Xerox Alta Link B8045.
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 Окръжен съд гр. Русе 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:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Русе 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“.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ неусвоената част от целево отпуснатите средства за доставка на стълбищен робот в Окръжен съд гр. Русе, в размер на ….. да бъде използвана за покриване на разходи за закупуване на копирна машина.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за разплащане на непредвидени разходи свързани с подменени акумулаторни батерии и подменена барабанна касета за 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 на Районен съд гр. Ботевград за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за покриване на извънредни разходи свързани с подменени акумулаторни батерии и подменена барабанна касета за копирна машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец 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 Районен съд гр. Средец за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на ремонтни дейности след наводнение на подпокривно пространство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

 
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на обзавеждане за архивни помещения, посетителски столове, съдийски кабинет и компютърна конфигурация.

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 Специализиран наказателен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за закупуване на обзавеждане за архивни помещения и посетителски столове.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Специализиран наказателен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за обзавеждане на съдийски кабинет.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
3. ПРЕПРАЩА искането на Специализиран наказателен съд за увеличаване на бюджета за 2017 г. за закупуване на 1 брой компютър на стойност ….., по компетентност на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ на ВСС.


28. 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 и подмяна на интериорни врати.
Отложена по протокол № 41/15.11.2017 г. на КБФ.
Извлечение от протокол № 56/22.11.2017 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 увеличение по бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за изграждане на помещение за класифицирана информация /…./, за изграждане на сървърно помещение /…./ и за подмяна на интериорни врати /…./.
Средствата в размер на …. са за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г .
Средствата в размер на …. са за сметка на утвърдените, съгласно решение по т. 37 от протокол № 28/21.09.2017 г. на Пленума на ВСС, средства за „Непредвидени и неотложни основни ремонти“, съгласно актуализираното поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основни ремонти на ДМА“.
2. Уведомява комисия „Управление на собствеността“, че отпуснатите средства в размер на ….. за финансиране на изграждане на сървърно помещение за нуждите на Апелативен съд гр. Варна са за сметка на утвърдените, съгласно решение по т. 37 от протокол № 28/21.09.2017 г. на Пленума на ВСС, средства за „Непредвидени и неотложни основни ремонти“, съгласно актуализираното поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основни ремонти на ДМА“.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за подмяна на дефектирал компонент – газцентрала, комплект с датчик в котелно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Попово разходите за закупуване на дефектирал компонент – газцентрала, комплект с датчик в котелно помещение в размер на …. да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г.

 
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за даване на съгласие за използване на неусвоената част от целево отпуснатите средства за текуща издръжка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ неусвоената част от целево отпуснатите средства за текущ ремонт на покрива и помещенията на тавански етаж по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Свищов в размер на …., да бъде използвана за покриване на разходи за текуща издръжка на съда до края на годината. 


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за даване на съгласие за използване на неусвоената част от целево отпуснатите средства за закупуване на снегорин.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ неусвоената част от целево отпуснатите средства за закупуване на стълбищен робот по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Шумен в размер до …., да бъде използвана за закупуване на моторен снегорин.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за даване на съгласие за закупуване на столове, извън утвърдените лимити.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен, да извърши разходите за закупуване на столове в рамките на целево отпуснатите средства, съобразно утвърдените с решение на ВСС по протокол № 9/14.03.2007 г. лимити за закупуване на оборудване на кабинети и съдебни зали.
Мотиви:
Съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 28/21.09.2017 г., т. 15 е изразено становище по искането от председателя на Районен съд гр. Сливен относно лимитите за закупуване на работни столове.
 

33. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Районен съд гр. Видин за използване на неусвоената част от целево отпуснатите средства за закупуване на озвучителна техника за съдебните зали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ неусвоената част от целево отпуснатите средства за подмяна и ремонт на стъклопакети по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Видин в размер на …., да бъде използвана за закупуване на озвучителна техника за съдебните зали.

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

34. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Прокуратура на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратура на Република България за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2017 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с …
1.3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …
2. УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България за 2017 г., съгласно приложението.


35. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО, изплащане на СБКО и за изплащане на средства за работно облекло на съдебни служители, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ със …
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със …
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2017 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на сървърна, компютърна, мултимедийна и друга офис техника за нуждите на ИВСС, за извършване на строително – ремонтни дейности на III-ти и IV-ти етажи и помещение в гараж на административната сграда на ИВСС и за реализиране на дейности по изпълнение на Програма за тържествено отбелязване на 10 годишнината на ИВСС, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …
2.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с …


36. 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 § 52-00 „Придобиване на ДМА” с …., съгласно Приложение № 1.


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър.

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 за 2017 г. на Окръжен съд гр. Силистра, с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с … 

Разни.



46. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на ДДС № 08/16.09.2014 г. на Министерство на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до Националната агенция за приходите относно информация за регистрираните, събраните, непогасените вземания по актове издадени от съдебната власт, както и информация относно служебно отписаните публични вземания поради изтекъл 10-годишен давностен срок на основание чл. 173, ал. 2 от ДОПК за периода 2004-2017 г.


47. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Пловдив за смяна на обслужващата банка „….” АД, считано от 01.01.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - транзитна, наличности и сметка за чужди средства на Административен съд гр. Пловдив да се обслужват от …., считано от 01.01.2018 година.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Административен съд гр. Пловдив.


48. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за допълване на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения в органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение проект за допълнение на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения в органите на съдебната власт, съгласно ПМС 189/28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.
2. ПРЕДЛАГА създаването на работна група с по двама представители от ВСС, ВКС, ВАС, ПРБ, НИП и ИВСС. За създаването на работната група да бъдат информирани административните ръководители на съответните органи на съдебната власт за определяне на участници в същата.
3. ОПРЕДЕЛЯ г-жа Гергана Мутафова за ръководител на работната група.
4. Задължава работната група да внесе разработения проект за допълнение на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения в органите на съдебната власт в комисия „Бюджет и финанси“.


49. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за предоставяне на 6 бр. климатици и 1 бр. бойлер, числящи се на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил за нуждите на ОДМВР – Кюстендил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28 от Закона за държавната собственост, да се предоставят безвъзмездно активи от Окръжна прокуратура гр. Кюстендил на ОДМВР – Кюстендил, съгласно приложения списък.


50. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховен административен съд за разкриване на 4 щатни длъжности „съдия“ във Върховен административен съд, изпратено от КАК към СК на ВСС.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането до произнасяне на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“.


51. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд София-град за увеличаване щатната численост на съда с 15 щ.бр. за съдебни служители, изпратено от КСА.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

След произнасяне на Съдийската колегия на ВСС за увеличаване щатната численост за съдебни служители в Административен съд София-град следва да бъде уведомена Комисия „Бюджет и финанси“ за предприемане на съответните действия, а именно обезпечаване с необходимите средства бюджета на Административен съд София-град за 2018 г., като съдебните служители могат да бъдат назначени не по-рано от 01.03.2018 г. 


52. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив за увеличаване щатната численост на съда с 1 щ.бр. за длъжност „системен администратор“, изпратено от КСА.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

След произнасяне на Съдийската колегия на ВСС за увеличаване щатната численост за съдебен служител в Окръжен съд гр. Пловдив следва да бъде уведомена Комисия „Бюджет и финанси“ за предприемане на съответните действия, а именно обезпечаване с необходимите средства бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2018 г., като съдебният служител може да бъде назначен не по-рано от 01.03.2018 г. 


53. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски военен съд за изплащане на разлика в трудовото възнаграждение за периода 03.06.2009 г. - 15.05.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

На основание чл. 30, ал. 2, т. 10 от ЗСВ внася искането на …. за разглеждане по компетентност от Пленума на ВСС.


54. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Гоце Делчев за указване на единен подход за отчитане, начисляване и заплащане на извънреден труд на призовкарите. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА писмото от председателя на Районен съд гр. Гоце Делчев на Комисия по правни и институционални въпроси и Комисия „Съдебна администрация“, за становище по поставения въпрос, при отчитане на Решение на Съда от 09.11.2017 г. по дело С-306/16 относно организацията на работното време и начина и периода на предоставяне на седмична почивка.


55. ОТНОСНО: Молба за съдействие от …. – съдебен секретар СИС при Районен съд гр. Момчилград за изплащане на застрахователна сума от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на … – съдебен секретар СИС при Районен съд гр. Момчилград да направи възражение пред ЗАД „Дженерали - застраховане” АД, като в случай на повторен отказ и наличие на основания би могла да си потърси защита на правата си по съдебен ред.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

58. ОТНОСНО: Извършване на вътрешно-компенсирани промени по бюджетите на органите на съдебната власт.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт, да не отправят искания за вътрешно-компенсирани промени по бюджетите за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонал зает по трудови и служебни правоотношения“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения по чл. 40 от КСО, както и промени произтичащи от разлика в работната заплата на командировани съдии и промени с цел осигуряване на средства за СБКО, поради липсата на технологично време за извършване на корекции.


60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на сървър от среден клас.
Извлечение от протокол № 32/28.11.2017 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 по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Хасково по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със ….., с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър от среден клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


61. 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 30.11.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2017 г.

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

- „Дава съгласие“

2.1. Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
2.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
2.3. 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.
2.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован младши съдия.
2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и граждански договор за поддръжка на техника до края на годината.
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на хонорари на съдебни заседатели до края на годината и разходи за текуща издръжка.
2.10. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители.
2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за доплащане на суми за облекло.
2.14. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси съгласно чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
2.15. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда до края на годината.
2.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда до края на годината.
2.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
2.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на сървър от среден клас.

2.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя климатици.

2.20. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. копирни машини.

2.21. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини.

2.22. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

2.23. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

2.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за разплащане на непредвидени разходи свързани с подменени акумулаторни батерии и подменена барабанна касета за копирна машина.

2.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

2.26. Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на обзавеждане за архивни помещения, посетителски столове, съдийски кабинет и компютърна конфигурация.

2.27. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изграждане на помещение за класифицирана информация, изграждане на сървърно помещение и подмяна на интериорни врати.

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

3.1. Корекции по бюджета на Прокуратура на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратура на Република България за 2017 г.

3.2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2017 г.

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

3.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър.

5. Разни.

5.1. Предложение от Главния прокурор на Република България за предоставяне на 6 бр. климатици и 1 бр. бойлер, числящи се на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил за нуждите на ОДМВР – Кюстендил.

5.2. Искане от председателя на Софийски военен съд за изплащане на разлика в трудовото възнаграждение за периода 03.06.2009 г. - 15.05.2013 г.

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




