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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  45
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 6 декември 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".
При обсъжданията по точки 45, 46, 47 и 48 присъства Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“.


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 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 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, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА бюджетите на органите на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка“, съгласно Приложение № 1 с …


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


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


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград 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 на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Димитровград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …. за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели до края на годината.



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. Хасково с ….. по § 10-00 „Издръжка“ 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“.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Хасково с …. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за изплащане на възнаграждения на 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. Враца 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. Враца с …. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ 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 § 10-00 „Издръжка“.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Момчилград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на назначен 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. Момчилград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на назначен съдебен служител.
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. Радомир 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 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 облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев 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. Гоце Делчев 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. 


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за текуща 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. Разград с …. по § 10-00 „Издръжка“ за текуща издръжка до края на годината.
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. Разлог за осигуряване на средства за обзавеждане на работни места за съдия и 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 Районен съд гр. Разлог по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …., от които …. необходими за обзавеждане на работно място за един съдия и …. за обзавеждане на работно място за един служител.
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 Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за дообзавеждане на сградата – архив и работни помещения.
Извлечение от протокол № 58/29.11.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на административния ръководител на Административен съд гр. Видин да поднови искането за увеличение на бюджета на съда, в частта за осигуряване на средства за доставка на обзавеждане за архив през 2018 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за текущ ремонт и обзавеждане на 3 съдийски кабинети.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПРАЩА писмото на Районен съд гр. Червен бряг с вх. № ВСС – 15693/24.11.2017 г. на комисия „Управление на собствеността“ за изразяване на становище относно необходимостта от предоставянето на …. за изработка и монтаж на 3 бр. алуминиеви врати и доставка и монтаж на ламиниран паркет за 3 съдийски кабинети.
2. ОТЛАГА разглеждането на искането за осигуряване на средства в размер на …. за обзавеждане на 3 съдийски кабинети за 4 работни места по § 10-00 „Издръжка“, до изразяване на становище от комисия „Управление на собствеността“.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за обзавеждане, 4 бр. климатици, подмяна на дограма, изграждане на инсталация за парно отопление и 5 бр. UPS-и.



Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА искането за осигуряване на средства за закупуване на пейки за съдебна зала, пейки за граждани пред съдебни зали, канапета, картотечни шкафове и обзавеждане за 4 работни места, след комплектоване на преписката съгласно изискванията посочени в писмо на ВСС и изх. № 91-00-070 от 2014 г.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Перник за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване и монтаж на 4 бр. климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.

3. ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ на ВСС писмо от Районен съд гр. Перник с вх. № 15945/28.11.2017 г. в частта на искането за закупуване на 5 бр. UPS-и на обща стойност ….
4. ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Управление на собствеността“ на ВСС писмо от Районен съд гр. Перник с вх. № 15945/28.11.2017 г. за изразяване на становище относно необходимостта от подмяна на дограма на съдебна зала на стойност …. и изграждане на инсталация за парно отопление на стойност ….

 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на отоплителна инсталация.
Извлечение от протокол № 58/29.11.2017 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 Административен съд гр. Стара Загора за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС, с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на отоплителна инсталация.
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 след застрахователно събитие.

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 след застрахователно събитие.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.
След възстановяване на средствата от застрахователя бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора няма да бъде коригиран. 


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 28 броя работни столове.

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. Велико Търново за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване на 28 броя работни столове за обезпечаване нуждите на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на 20 броя компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 32/28.11.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ по протокол № 32/28.11.2017 г., т. 12.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на елементи за информационна структура и софтуер за виртуализация.
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:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Пловдив по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на технологичните елементи от информационната структура на съда.
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 по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Пловдив по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на софтуер за виртуализация.
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 Апелативен съд гр. Велико Търново 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. Велико Търново 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“.


23. 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“.
Отложена по протокол № 39/30.11.2017 г. от заседание на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА преписката на Комисия „Управление на собствеността“ за становище по компетентност.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за покриване на разходи за сключен граждански договор с квалифициран специалист-системен администратор, с цел поддържане на информационните и компютърни системи.

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. Враца по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. за покриване на разходи за сключен граждански договор с квалифициран специалист-системен администратор, с цел поддържане на информационните и компютърни системи в съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“ и 2 броя МФУ 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:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя МФУ от среден клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за подмяна на износени батерии за сървърен UPS и подмяна на дискове за сървър.
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 корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за подмяна на износени батерии за сървърен UPS /.../ и подмяна на дискове за сървър /.../.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „TERES“.
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 корекция по бюджета на Районен съд гр. Девня за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „TERES“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт. 


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за закупуване на програмна система „JES“.
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 на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Трън по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …. за закупуване на програмна система „JES“.
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. Средец за осигуряване на средства за закупуване на програмна система JES и програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“.
Извлечение от протокол № 31/21.11.2017 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 на Районен съд гр. Средец за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА“ със …., с цел осигуряване на средства за закупуване на програмна система JES и програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.



Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение по искането за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2017 г. с …. за закупуване на копирна машина.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик да поднови искането си през 2018 г.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение по искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Мездра за 2017 г. с …. за закупуване на копирна машина.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Мездра да поднови искането си през 2018 г.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение по искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Свиленград за 2017 г. с …. за закупуване на копирна машина.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград да поднови искането си през 2018 г.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение по искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Елена за 2017 г. с …. за закупуване на копирна машина.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Елена да поднови искането си през 2018 г.

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение по искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2017 г. с …. за закупуване на копирна машина.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол да поднови искането си през 2018 г.

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

35. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния касационен съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен 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 касационен 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 на персонала“ с …
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд за 2017 г., в рамките на утвърдения бюджет на Върховния касационен съд, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …


36. 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., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с ….
1.3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….
2. УТВЪРЖДАВА корекция 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“ с …
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …


37. 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 § 10-00 „Издръжка” с …., съгласно Приложение № 1.
4. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с …., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с …., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с …., съгласно Приложение № 1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с …., съгласно Приложение № 1.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за даване на съгласие за използване на неусвоената част от целево отпуснатите средства за закупуване на нови офис столове.

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. Чепеларе за закупуване на офис столове, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с …..

Одитни доклади.

45. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Стара Загора.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации и изводи в Административен съд гр. Стара Загора.


46. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Девня.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Девня.
2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за изпълнение на препоръките, дадени по т. 1.1 и 1.2 от одитния доклад.
3. Одобрява изпълнението на останалите препоръки, съгласно предоставената писмена информация.


47. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Свиленград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Свиленград.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация. 


48. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Свищов.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Свищов.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно представената писмена информация.

Разни.

49. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС, да взема решения, свързани с  плащания и с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт. 
2. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да взема решения за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС, във връзка с управлението на имуществото на съдебната власт, както и за всички действия свързани с преоценката на активите.


50. ОТНОСНО: Запитване от Главния прокурор на Република България относно прилагането на Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА запитването от Главния прокурор на Република България на Комисия по правни и институционални въпроси, по компетентност.
Приложение: Жалба до Върховния административен съд от … и … – адвокати в САК.


51. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. председател на Административен съд гр. Кюстендил за промяна в Правилата за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати и съдебни служители в ОСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА разпоредбата на чл. 2, ал. 8 от Правилата за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати и съдебни служители в ОСВ, като същата придобива следната редакция:
(8) При прекратяване на трудовите правоотношения с лицата по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 поради смърт, пенсиониране и тежко заболяване със степен на трайна инвалидност над 75 % установена по надлежния ред с решение на ТЕЛК не се дължи връщане на сумата за неотработеното време, за което тя е изплатена.


52. ОТНОСНО: Погасяване на задължения за ТБО и ДНИ за период до 30.06.2016г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за такса битови отпадъци /ТБО/ и данък недвижими имоти /ДНИ/, дължими от Министерство на правосъдието за периода до 30.06.2016 г. по общини, както следва:
	Община Чирпан – за периода 2014 г. – 2016 г. – ….;
	Община Луковит – за периода 2015 г. – 2016 г. – ….;
	Община Велинград – за периода 2015 г. – 2016 г. – ….



53. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Червен бряг 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 Районен съд гр. Червен бряг.
2. Исканията да бъдат изпращани към председателя на Районен съд гр. Червен бряг.


54. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Шумен за увеличаване броя на ползваните терминалните устройства ПОС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Шумен да увеличи с един брой ползваните терминални устройства ПОС, за обслужване на транзитната сметка.
 2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Шумен, във връзка с искането им за увеличаване броя на ПОС терминалните устройства.


55. ОТНОСНО: Писмо от Офиса на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ с приложена фактура за членски внос на Висшия съдебен съвет на Република България в ЕМСС за 2018 г., изпратено от КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. за плащане на годишен членски внос на Висшия съдебен съвет на Република България в ЕМСС за 2018 г.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2017 г.


56. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 39/27.11.2017 г. относно актуализиране на темите, публикувани в едноименния раздел на интернет сайта на ВСС „Форма за контакт с ВСС“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 39/27.11.2017 г., т. 6.


57. ОТНОСНО: Доклад за възможностите за реализиране на Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г., по отношение правомощията на административните ръководители, като възложители на обществени поръчки за проектиране, строителство и инженеринг, по смисъла на ЗОП, изпратен от КУС, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ПРЕДЛАГА на комисия „Управление на собствеността“ провеждане на съвместно заседание с комисия „Бюджет и финанси“ на 20.12.2017 г., в 10.00 часа за обсъждане на правомощията на административните ръководители, като възложители на обществени поръчки за проектиране, строителство и инженеринг, по смисъла на ЗОП.
3. Решението по т. 2 да се изпрати на комисия „Управление на собствеността“, за сведение.
4. ОТЛАГА  обсъждането на въпросите, свързани с възлагане на централизирани обществени поръчки за доставка на автомобили и копирни машини за нуждите на съдебната система през 2018 г. , с възложител ВСС, за заседанието на 20.12.2017 г. 


58. ОТНОСНО: Справка по обекти за усвояването на капиталови разходи по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС за 2017 г., изпратена от КУС, за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

59. 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.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА 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.


60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства свързани с изискванията на чл. 9 от Наредба № 7/15.08.2005 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Районен съд гр. Асеновград и на Висш съдебен съвет за 2017 г., с цел осигуряване на средства за покриване на разходи свързани с разпоредбите на чл. 9 от Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Асеновград с …...


61. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Районен съд гр. Раднево за официалния адрес на електронната поща на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение уведомлението от председателя на Районен съд гр. Раднево за официалния адрес на електронната поща на съда.
Препраща уведомлението от председателя на Районен съд гр. Раднево за официалния адрес на електронната поща на съда на дирекция „Организационно административна дейност“ и дирекция „Информационни системи и съдебна статистика“, за сведение.


62. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 07.12.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 07.12.2017 г.

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.

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. 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.
2.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства свързани с изискванията на чл. 9 от Наредба № 7/15.08.2005 г.
2.4. Искане от административния ръководител на Районен 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. Шумен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели до края на годината.
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Момчилград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на назначен съдебен служител.
2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
2.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за обзавеждане на работни места за съдия и служител.
2.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. климатици.
2.16. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на отоплителна инсталация.
2.17. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт след застрахователно събитие.
2.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 28 броя работни столове.
2.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на елементи за информационна структура и софтуер за виртуализация.
2.20. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за покриване на разходи за сключен граждански договор с квалифициран специалист-системен администратор, с цел поддържане на информационните и компютърни системи.
2.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“ и 2 броя МФУ от среден клас.
2.22. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за подмяна на износени батерии за сървърен UPS и подмяна на дискове за сървър.
2.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „TERES“.
2.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за закупуване на програмна система „JES“.
2.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на програмна система JES и програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“.

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

3.1. Корекции по бюджета на Върховния касационен съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд за 2017 г.
3.2. Корекции по бюджета на Върховния административен съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2017 г.
3.3. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.
3.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за даване на съгласие за използване на неусвоената част от целево отпуснатите средства за закупуване на нови офис столове.

5. Разни.

5.1. Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.

5.2. Предложение от и.ф. председател на Административен съд гр. Кюстендил за промяна в Правилата за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати и съдебни служители в ОСВ.


63. 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 07.12.2017 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.

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.

3. Одитни доклади.

3.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Стара Загора.

3.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Девня.

3.3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Свиленград.

3.4. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Свищов.



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





