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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  46
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 13 декември 2017 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Боян Магдалинчев – председател 
Боряна Димитрова
Георги Кузманов
Калина Чапкънова
Севдалин Мавров

ОТСЪСТВА	: Гергана Мутафова

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“ и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”.


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 увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


2. ОТНОСНО: Корекция 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:
УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета за учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд за 2017 г., в рамките на утвърдения бюджет на Върховния касационен съд, съгласно приложението.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за работна заплата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Военен съд гр. София и Военно-апелативен съд за 2017 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на средства за работни заплати, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения“ на Военен съд гр. София с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения“ на Военно-апелативен съд с ….


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица, облекло и текущи разходи до края на финансовата годината.

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. Благоевград 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. Благоевград за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ със …. 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.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и покриване на текущи разходи за издръжка на съда до края на бюджетната година.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Провадия, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с …
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета между Районен съд гр. Провадия и Районен съд гр. Раднево за 2017 г., с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за текущата издръжка на съда до края на бюджетната година, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Раднево с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Провадия с ….


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи до края на финансовата година.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Благоевград и Районен съд гр. Омуртаг за 2017 г. с цел осигуряване на средства за покриване на текущи разходи на Окръжен съд гр. Благоевград до края на финансовата година, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Омуртаг с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Благоевград с …..


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Районен съд гр. Златоград и на Районен съд гр. Раднево за 2017 г. с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за издръжка до края на годината, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Раднево с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Златоград с …


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за 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.

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. Омуртаг и на Районен съд гр. Раднево за 2017 г., с цел осигуряване на средства за покриване на разходи 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 Районен съд гр. Раднево с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Омуртаг с ….


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за покриване на разходи свързани с изискванията 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.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Средства за корекция на зрението на ненавършилите 40 години магистрати и съдебни служители могат да бъдат осигурени след извършен преглед на очите и оценка на състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи. 
2. ПРЕПОРЪЧВА прегледите на очите и оценката на състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести, да бъдат извършени през 2018 г. поради липсата на финансов ресурс към настоящия момент.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на ремонтни дейности на сградата на съда.

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, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на ремонтни дейности на сградата на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника за четири съдебни зали.
Извлечение от протокол № 33/05.12.2017 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 корекции по бюджетите на Районен съд гр. Омуртаг и на Административен съд гр. Стара Загора за 2017 г., с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на звукозаписна техника за четири съдебни зали, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Омуртаг с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Стара Загора с ….


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на газов котел.
Извлечение от протокол № 59/06.12.2017 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 корекции по бюджета между Районен съд гр. Провадия и Районен съд гр. Раднево за 2017 г. с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за авариен текущ ремонт на газов котел, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Раднево със ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Провадия със ….


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за даване на съгласие неусвоената част от целево отпуснатите средства за стълбищни роботи, да бъде използвана за подмяна на врати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ неусвоената част от целево отпуснатите средства за закупуване на стълбищни роботи на Районен съд гр. Раднево в размер на …., да бъдат използвани за подмяна на врати на канцеларии и съдебни зали.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил 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. Кюстендил за 2017 г. с …. за закупуване на копирна машина.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил да поднови искането си през 2018 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя копирни машини.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение по искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Перник за 2017 г. със …. за закупуване на 3 броя копирни машини.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Перник да поднови искането си през 2018 г.

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

16. 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 § 53-00 „Придобиване на НДА” 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 § 01-00 „Заплати” със ….., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с …., съгласно Приложение № 1.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с …., съгласно Приложение № 1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с …., съгласно Приложение № 1.
8. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с …., съгласно Приложение № 1.
9. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с …., съгласно Приложение № 1.
10. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с …., съгласно Приложение № 1.
11. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с …., съгласно Приложение № 1.

Разни.

20. ОТНОСНО: Информация относно размера на вноската за членство на Висшия съдебен съвет на Република България в Европейската мрежа на съдебните съвети за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията относно размера на вноската за членство на Висшия съдебен съвет на Република България в Европейската мрежа на съдебните съвети за 2018 г.


21. ОТНОСНО: Определяне на участници в конкурсна комисия по обявения конкурс за назначаване на служител на длъжността „Директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в администрацията на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ г-н Севдалин Мавров за участие в конкурсна комисия по обявения конкурс за назначаване на служител на длъжността „Директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в администрацията на ВСС.


22. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България относно възникнала щета в Съдебна палата гр. Своге.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Прокуратура на Република България относно възникнала щета в Съдебна палата гр. Своге.


23. ОТНОСНО: Писмо от зам. председателя на Върховен касационен съд относно финансовото обезпечаване на открита процедура по ЗОП за периода на изпълнение на проекта през 2018 г. – 2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от зам. председателя на Върховен касационен съд относно финансовото обезпечаване на открита процедура по ЗОП за периода на изпълнение на проекта през 2018 г. – 2019 г.
2. Изпраща писмото на Комисия „Управление на собствеността“ за залагане в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г. – 2019 г.
 

24. ОТНОСНО: Правила по повод искания от административните ръководители на органите на съдебната власт във връзка с предоставяне на средства за текущи ремонти в сгради на съдебната власт, изпратени от КУС, за съгласуване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията.


25. ОТНОСНО: Проект на Правила за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Правилата за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт, както следва:
- В т. 1 след думите „ с решение на“ се добавят думите  „пленума на“, а израза „средствата по фонд „Работна заплата““ се заменя с израза „средствата за основна заплата“;
- В т. 3 думата „молба“ се заменя с думата „заявление“, а в края на изречението се добавя израза „и декларация за изплатено обезщетение от застраховател“, като текста придобива следната редакция:
„За отпускане на еднократна помощ е необходимо заявление от магистрата, съдебния служител или член на неговото семейство /в случаите, когато лицето не може да я подаде лично/, придружена с ксерокопия на документи подкрепящи  обстоятелствата по т. 2 /разходо-оправдателни документи, епикризи, болнични листове, акт за смърт/ и декларация за изплатено или отказано обезщетение от застраховател.“;
- В т. 5 след думите „с решение на“  се добавят думите „пленума на“;
- В т. 6 след думите „с решението на“ се добавят думите „пленума на“;
- В т. 8 след думите „по решение на“ се добавят думите „пленума на“;
- В заключителното изречение, след думите „след което“ се добавят думите „пленума на“;
- Допълва Правилата за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт с образец на Приложение 1- Декларация за изплатено или отказано обезщетение от застраховател, представляващо неразделна част към тях.


26. ОТНОСНО: Информация от председателя на Районен съд гр. Айтос относно  не върнати изпълнителни листове от ТД на НАП – гр. Бургас.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА преписката на Районен съд гр. Айтос до изпълнителния директор на Централно управление на Националната агенция по приходите по компетентност и съдействие за изискване на информацията от ТД на НАП гр. Бургас. 


27. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Софийска градска прокуратура на парична гаранция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийска градска прокуратура да възстанови с код 90 по набирателната си сметка парична гаранция в размер на …. по НОХД ….. на СРС-НО, 19 състав.
2. ИЗПРАЩА материалите на Комисия по правни и институционални въпроси за присъединяване към изпратено с решение на комисията по протокол № 45/06.12.2017 г. запитване с вх. № ВСС-15766/27.11.2017 г. от Главния прокурор на Република България относно прилагане 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.


28. ОТНОСНО: Изписване на разход на вземане от Военно-апелативна прокуратура.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде изписано на разход в баланса на ВСС вземането в размер на …. от Военно-апелативна прокуратура във връзка с изпълнението на договор № 15-00-566/15.10.2007 г. с „…“ АД.


29. ОТНОСНО: Погасяване на задължения за ТБО за период до 30.06.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за такса битови отпадъци /ТБО/, дължими от Министерство на правосъдието за периода до 30.06.2016 г. по общини, както следва:
- Община Ивайловград – за периода 2015 г. – 2016 г. – …..;
- Община Нови Пазар – за периода 2012 г. – 2013 г. – …..


30. ОТНОСНО: Запитване от и.ф. председател на Районен съд гр. Лом във връзка с Решение на Пленума на ВСС по протокол № 39/30.11.2017 г. относно правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт съгласно ПОИСДТВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
1. Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения имат императивен характер, като съгласно чл. 5, ал. 2 от тях е предвидено, че лице с наложено дисциплинарно наказание или срещу което е образувано дисциплинарно производство, няма право на допълнително възнаграждение.
2. ПРЕДЛАГА на Комисия по правни и институционални въпроси да обсъди промяна в разпоредбата на чл. 5, ал. 2, изр. второ от Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения. 
Мотиви: В чл. 5, ал. 1 от Правилата е посочено, че право на премиране имат магистратите, членовете на ВСС, инспекторите в Инспектората към ВСС, служителите на НИП, съдебните и прокурорски помощници, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебни служители, както и лицата по чл. 7, ал. 2, работещи в съдебната система, пропорционално на отработеното време в органите на съдебната власт през съответната календарна година. 
В ал. 2 на същата разпоредба е предвидено, че посочените лица нямат право на премиране при наложено дисциплинарно наказание или при образувано дисциплинарно производство, а при прекратяване на дисциплинарното производство или в случай на отмяна на същото, допълнително възнаграждение се изплаща само в рамките на бюджетната година, за която се отнася възнаграждението. 
Съгласно цитираната разпоредба, приключването на съответната бюджетна година преклудира делегацията на административните ръководители да определят допълнително възнаграждение за изминалия отчетен финансов период, независимо, че дисциплинарното производство срещу лицето е прекратено или наказанието е отменено. Т.е. когато магистрат е незаконосъобразно наказан, на същия не може да му бъдат изплатени сумите за допълнително материално стимулиране, поради това, че те се изплащат в рамките на бюджетната година, за която са отпуснати. На практика, това означава, че магистратът е лишен от премиране, тъй като не разполага със законова възможност да влияе върху бързината на съдебният процес, така че същия да приключи в рамките на календарната година. 
Комисията счита аргумента, че средствата не са планирани в бюджета, не би могъл да бъде основание за лишаване от правото на премиране, а следва да се съобрази при изпълнение на задължението с разпоредбата на чл. 519, ал. 2, изречение последно, за предприемане на мерки за предвиждане на средства най-късно в следващия бюджет.
3. Решението на комисията да се изпрати на и.ф. председател на Районен съд гр. Лом, за сведение.


31. ОТНОСНО: Жалба - искане от сем. …. от гр. Враца с вх. № ВСС – 1659/07.12.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение жалбата-искане от сем. …. с вх. № ВСС – 1659/07.12.2017 г.
Мотиви: Комисия „Бюджет и финанси” многократно се е произнасяла с решения по поставения въпрос от сем. …, поради което и предвид това, че не сочат нови факти и обстоятелства, счита че няма основания за промяна на взетите решения.


32. ОТНОСНО: Одобряване на разход за подновяване на годишния абонамент за право на ползване на правно-информационния софтуер „АПИС“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. за подновяване на годишния абонамент за право на ползване на правно-информационния софтуер „АПИС“.
 

34. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 14.12.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 14.12.2017 г.


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

- „Дава съгласие“

1.1. Корекция по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд за 2017 г.

1.2. Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за работна заплата.

1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица, облекло и текущи разходи до края на финансовата годината.

1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и покриване на текущи разходи за издръжка на съда до края на бюджетната година.

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи до края на финансовата година.

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за покриване на разходи за издръжка до края на годината.

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за 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.

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на ремонтни дейности на сградата на съда.

1.9. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника за четири съдебни зали.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на газов котел.


35. 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 14.12.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Изменение и допълнение на Правилата за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.




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






