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П Р О Т О К О Л   № 9
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 21 март 2018 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”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Петър Станков - началник отдел "УКЦОП".

I. Съвместно заседание с Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС.

1. ОТНОСНО: Указания относно усвояване на средствата заложени в Инвестиционната програма на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 51-00 „Основни ремонти на дълготрайни активи“ и възлагане на обществени поръчки.
Вносител КУС.

При обсъжданията по точка 1 от дневния ред присъстваха:  Евгени Диков - председател на Комисия „Управление на собствеността“ и членовете на комисията - Стефан Гроздев, Огнян Дамянов и Боян Новански.
От администрацията на ВСС присъстваха: инж. Дениза Павлова -началник на отдел „Инвестиции и строителство”, Владимир Димитров - и.д. началник отдел „Управление на собствеността“ и Мая Атанасова - главен експерт - юрисконсулт в дирекция „Правна”.

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“ на Висшия съдебен съвет се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1.1. ПРИЕМАТ проект на Указания  относно усвояване на средствата заложени в Инвестиционната програма на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 51-00 „Основни ремонти на дълготрайни активи“и възлагане на обществени поръчки.

1.2. ВЪЗЛАГАТ на дирекция „Бюджет и финанси” да изготвя ежемесечна справка за размера на усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“, която да бъде представена на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ и комисия „Бюджет и финанси“.
ВЪЗЛАГАТ на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да изготвя ежемесечна справка за размера на усвоените средства по обекти от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“, която да бъде представена на комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.
ВЪЗЛАГАТ на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да изготвя ежемесечна справка за възложените обществени поръчки по обекти, включени в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г., която да бъде представена на комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.
1.3. Съгласно решение на Пленума на ВСС, взето по протокол № 14/27.04.2017 г., административните ръководители на органите на съдебната власт са упълномощени да упражняват правомощия на възложители съгласно нормата на чл. 5 от ЗОП като организират, провеждат и възлагат обществени поръчки за строителство и акцесорни към него дейности. С Решение на Пленума по Протокол № 1 от 18.01.2018 г. е осъществено ограничаване обхвата на подлежащите на възлагане поръчки от страна на Административните ръководители на ОСВ по отношение прогнозна стойност и обект като същите организират възлагането само на ОП за строителство със стойност  до …. За обществени поръчки, за които са осъществени корекции по бюджетите на ОСВ и са предприети действия по организирането и възлагането им, в т.ч  е налице изработена документация за участие, осъществен е контрол за законосъобразност от страна на ВСС и др., ще се прилагат правилата, установени в  Решение  на ВСС по протокол № 14/27.04.2017 г., без оглед на стойността и обекта на обществената поръчка.
1.4. Да се поканят административните ръководители на органи на съдебна власт, на които са предоставени средства за реализиране на обществени поръчки за основен ремонт на съдебните сгради за заседанието на Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 25 април 2018 г., от 10,30 часа, за изслушване. 
1.5. ВНАСЯ предложението като редовна точка в редовно заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 29.03.2018 г.


1.1. ОТНОСНО: Корекция по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. във връзка с указания относно усвояването на средствата заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г.
Вносител КБФ

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета Върховен касационен съд по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за СМР на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша" № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. "Лавеле"), стаи №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета Върховен касационен съд по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за  строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ”СМР на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша" № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. "Лавеле"), стаи №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения”.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета Върховен касационен съд по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за авторски надзор на обект: ”СМР на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша" № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. "Лавеле"), стаи №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения”.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета Върховен касационен съд по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за Оценка на съответствие на „Инвестиционен проект за външни асансьори на Съдебна палата София, бул. „Витоша № 2”.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр.  Асеновград по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл. "Акад.Николай Хайтов" № 8 в гр. Асеновград за нуждите на съдебната власт.	
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр.  Асеновград по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с …., цел осигуряване на средства за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: "Основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл. "Акад.Николай Хайтов" № 8 в гр. Асеновград за нуждите на съдебната власт”.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
7. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр.  Асеновград по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за авторски надзор на обект: "Основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл. "Акад.Николай Хайтов" № 8 в гр. Асеновград за нуждите на съдебната власт”.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
8. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Пазарджик по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
9. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Пазарджик по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик”.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
10. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Търговище по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за основен ремонт на отоплителна инсталация на Съдебна палата гр. Търговище, за нуждите на Окръжен съд гр. Търговище.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
11. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр.  Търговище по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Основен ремонт на отоплителна инсталация на Съдебна палата гр. Търговище, за нуждите на Окръжен съд гр. Търговище”.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
12. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр.  Самоков по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. със …., с цел осигуряване на средства за основен ремонт на покрива на Съдебна палата  гр. Самоков, за нуждите на Районен съд гр. Самоков.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
13. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр.  Самоков по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за инвеститорски контрол на обект: "Основен ремонт на покрива на Съдебна палата гр. Самоков, за нуждите на Районен съд гр.  Самоков”.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
14. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр.  Шумен по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. със …., с цел осигуряване на средства за изготвяне на проектна документация за ПУП, ул. „Карл Шкорпил” № 1.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
15. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр.  Сливница по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за СМР Съдебна палата  гр. Сливница.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
16. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр.  Сливница по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с  …., с цел осигуряване на средства за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект „СМР Съдебна палата гр. Сливница”.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
17. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр.  Сливница по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за авторски надзор на обект „СМР Съдебна палата гр. Сливница”.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
18. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр.  Пещера по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за проектиране и СМР по основен ремонт и реконструкция на съществуващата сграда на Съдебната палата в гр. Пещера.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
19. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр.  Пещера по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Проектиране и СМР по основен ремонт и реконструкция на съществуващата сграда на Съдебната палата в гр. Пещера”.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
20. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Благоевград по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на административна сграда, намираща се на ул. „Крали Марко” № 2, гр. Благоевград”.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
21. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр.  Лом по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. със …., с цел осигуряване на средства за основен ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в сградата на Районен съд гр. Лом, находяща се на пл. „Свобода“ № 8, гр. Лом.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
22. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите на Окръжен съд гр.  Разград и Висш съдебен съвет по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с цел осигуряване на средства за Строително-ремонтни работи за укрепване на носещи колони на входа на Съдебна палата гр. Разград, находяща се стълбищна площадка пред входна врата и  входна врата, строителен надзор и авторски надзор на обекта, както следва:
22.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА “ на Висш съдебен съвет с ….
22.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА “ на Окръжен съд гр. Разград с ….
23. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите на Районен съд гр.  Гоце Делчев и Висш съдебен съвет по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. за Осигуряване на достъпна среда, чрез монтиране на асансьорна уредба в сградата на Районен съд гр. Гоце Делчев , находяща се на ул. „Отец Паисий“ № 25, гр. Гоце Делчев както следва:
23.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА “ на Висш съдебен съвет с ….
23.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА “ на  Районен съд гр. Гоце Делчев с ….
24. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите на Окръжен съд гр.  Добрич и Висш съдебен съвет по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с цел осигуряване на средства за извършване на основен ремонт на санитарни възли (WC) в Съдебната палата гр. Добрич за Окръжен съд гр. Добрич, ул. „Доктор Константин Стоилов“ № 17, както следва:
24.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА “ на Висш съдебен съвет със ….
24.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА “ на  Окръжен съд гр. Добрич със ….
25. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите на Районен съд гр.  Нови Пазар и Висш съдебен съвет по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с цел осигуряване на средства за основен ремонт на покрив и таван на втори етаж на сградата на съда, както следва:
25.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА “ на Висш съдебен съвет с ….
25.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА “ на  Районен съд гр. Нови Пазар с ….
26. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите на Административен съд София – град и Висш съдебен съвет по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с цел осигуряване на средства за основен ремонт на охладителна система на Съдебна сграда, за нуждите на Инспектората към ВСС и Административен съд София – град, находяща се в гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 17, както следва:
26.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет със ….
26.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на  Административен съд София - град  със ….
27. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите на Административен съд гр. Пловдив и Висш съдебен съвет по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за 2018 г. с цел осигуряване на средства за строително-ремонтни работи по отстраняване на дефекти върху сградата в обект: подземен гараж в сградата на Административен съд гр. Пловдив, представляващ самостоятелна сграда, находяща се на ул. „Иван Вазов“ № 20, гр. Пловдив, както следва:
27.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА “ на Висш съдебен съвет със ….
27.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на  Административен съд гр. Пловдив със ….

ІІ. Заседанието на Комисия „Бюджет и финанси“ продължава.

2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2018 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 31.01.2018 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2018 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

3. ОТНОСНО: Искане от Главния секретар при администрацията на Главния прокурор на Република България за осигуряване на лимит по СЕБРА.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ на Прокуратура на Република България да възстанови сумата в размер на …. – разлика между полученото финансиране и реално усвоените и верифицирани средства по международен проект „Защита на свидетели – съществен фактор в борбата с организираната престъпност – HOME/2011/ISEC/AG/4000002558“ (WITRPRO), в който Бюрото по защита при главния прокурор е партньор и събенефициент.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата 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 разлика в работна заплата на командирован младши съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован младши съдия.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован младши съдия.
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 20 годишнината от създаването на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Апелативен съд гр. Пловдив за 2018 г., с цел осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 20 годишнината от създаването на съда, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Пловдив с …..
 
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за текущ ремонт на сервизни помещения за граждани.
Извлечение от протокол № 9/14.03.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Административен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка“ с …. за текущ ремонт на сервизни помещения за граждани.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за текущ ремонт на санитарни възли в сградата на съда.
Извлечение от протокол № 9/14.03.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на санитарни възли в сградата на съда.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


8. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна на компрометирана прозоречна дограма в сградата на съда.
Извлечение от протокол № 9/14.03.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Трън по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна на компрометирана прозоречна дограма в сградата на съда.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на рингова инвалидна количка.
Извлечение от протокол № 9/14.03.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Чепеларе по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на рингова инвалидна количка.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Средец за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Средец с ….


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на непрекъсваем ТЗИ (UPS) и защита от пренапрежение.
Извлечение от протокол № 8/13.03.2018 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Хасково за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. непрекъсваем ТЗИ (UPS), както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Хасково с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Хасково за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на прекъсвач, за защита от високо напрежение и монтаж, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Хасково със …


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за аварийно техническо обслужване на две мултифункционални машини.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч, разхода необходим за извършване на аварийно техническо обслужване на две мултифункционални машини в размер на …., да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .

13. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2018 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. със ….., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 01-00 „Заплати“ с ….
по § 10-00 „Издръжка“ със …..
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. със …., съгласно Приложение № 1, както следва:
 по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със …
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с …

Разни.

17. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, приети с решение на ВСС по протокол № 34/27.10.2011 г.
Отложена по протокол № 8/14.03.2018 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение.
2. Да се поканят участниците в работната група, назначена с решение на КБФ по протокол № 44/29.11.2017 г. за следващото заседание на комисията, което ще се проведе на 28.03.2018 г. от 10.00 часа.


18. ОТНОСНО: Отговор от г-жа … – изпълнителен директор на НАП относно автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Във връзка с прилагане разпоредбите регламентирани в дял втори, глава шестнадесета, раздел IIIа от ДОПК
УКАЗВА на административните ръководители в случай на поискана от обслужващата банка декларация за целите на автоматичен обмен на финансова информация на основание на чл. 142т, ал. 1 от ДОПК, да бъде попълнена единствено информация в част 7 „Специален статут на образуванието“ от декларацията, че органа на съдебната власт е държавно образувание.


19. ОТНОСНО: Предоставяне на 39 броя компютри от Районен съд гр. Пловдив на Висшия съдебен съвет.
Извлечение от протокол № 7/06.03.2018 г. от заседание на КПИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ да приеме от Районен съд гр. Пловдив 39 бр. компютри доставени на съда от централизирана доставка през 2017 г.
2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ да заведе по баланса на Висш съдебен съвет предоставените 39 бр. компютри след изготвен приемо-предавателен протокол между представители на Районен съд гр. Пловдив и дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ към Висш съдебен съвет.


20. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Сливен за увеличаване броя на ползваните терминалните устройства ПОС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Сливен да увеличи с един брой ползваните терминални устройства ПОС, за обслужване на сметката за чужди средства.
 2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжен съд гр. Сливен, във връзка с искането им за увеличаване броя на ПОС терминалните устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г.


21. ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция за изпълнение на сключен договор.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ гаранцията за изпълнение на договор № 45-06-013/03.02.2014 г., сключен между ВСС и „….“ ЕООД, с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина, медицински застраховки и при необходимост хотелски резервации и наземен транспорт в чужбина за членове на Висшия съдебен съвет, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители, както и придружаващи ги лица при служебните пътувания, за нуждите на Висш съдебен съвет и във връзка с реализацията на Предефиниран проект № 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“ осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014“ в размер …. да бъде освободена и върната на „…“ ЕООД по следната банкова сметка: ….


22. ОТНОСНО: Предоставяне на информация на Международния валутен фонд.
Извлечение от протокол № 7/12.03.2018 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА следната информация на дирекция „Международна дейност“, за обобщаване:
Изграденият капацитет е пряко свързан с фискалните ограничения през последните години по бюджета на съдебната власт, които налагат намаляване и/или запазване размера на разходите за издръжка и изисква мобилизиране на управленския и административния потенциал в органите на съдебната власт за постигането на нужния баланс, така че да се гарантира добро управление и качествено правораздаване.  
Приоритетно при разпределянето на бюджета на съдебната власт  за съответната година се осигуряват средствата за трудови възнаграждения и дължимите социални осигуровки към тях. Например разходите за персонал за 2017 г. представляват 83% от бюджета на съдебната власт. Като за другите разходни параграфи са осигурени, както следва: за издръжка /вода, горива, енергия, материали, външни услуги и обучения/ - 13%; за сгради и основни ремонти – 2,5%; за хардуер, софтуер, програмни продукти и др. машини и съоръжения – 1.5%.
Разпоредбата на чл. 218 от ЗСВ определя размера на най-високото и най-ниското възнаграждение за магистратските длъжности, а по отношение на останалите длъжности в органите на съдебната власт се определят с решение на Пленума на ВСС. От 01.01.2018 г. влезна в сила разпоредбата на чл. 233, ал. 6, която регламентира изплащането до шест основни месечни заплати на магистратите от специализираните структури на съдебната власт, а за останалите магистрати ВСС определя допълнителни възнаграждения въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт. Утвърдените средства по бюджета  на съдебната власт за 2018 г., съгласно ЗДБРБ не са достатъчни за обезпечаване на необходимите разходи за изпълнението на тези законови разпоредби.


23. ОТНОСНО: Командироване на членове на Висшия съдебен съвет за участие в трета среща на екипа по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието - продължение“, на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 19-20 април 2018 г. в гр. Рим, Италия.
Извлечение от протокол № 7/12.03.2018 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в трета среща на екипа по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието - продължение“, на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 18-21 април 2018 г., в гр. Рим, Италия, следните лица:
1.1. Цветинка Пашкунова - член на Висшия съдебен съвет;
1.2. Атанаска Дишева - член на Висшия съдебен съвет;
1.3. Саша Николова - преводач от английски на български език и обратно.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.


24. ОТНОСНО: Одобряване на разход за дължимия данък върху приходи на бюджетни предприятия за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. за дължимия данък върху приходи на бюджетни предприятия за 2017 г.


25. ОТНОСНО: Одобряване на разход за данък МПС за 2018 г. за 14 броя служебни автомобили.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ….. за данък за 14 броя служебни автомобили за 2018 г.


26. 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 22.03.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2018 г.

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

„Дава съгласие“
2.1. Корекция по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. във връзка с указания относно усвояването на средствата заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г.
2.2. Искане от Главния секретар при администрацията на Главния прокурор на Република България за осигуряване на лимит по СЕБРА.
2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командирован младши съдия.
2.4. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 20 годишнината от създаването на съда.
2.5. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за текущ ремонт на сервизни помещения за граждани.
2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за текущ ремонт на санитарни възли в сградата на съда.
2.7. Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна на компрометирана прозоречна дограма в сградата на съда.
2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на рингова инвалидна количка.
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици.
2.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на непрекъсваем ТЗИ (UPS) и защита от пренапрежение.

3. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .
3.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.



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






