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П Р О Т О К О Л   № 11
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 11 април 2018 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”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Петър Станков - началник отдел "УКЦОП".


Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 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 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със …. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командировани магистрати, във връзка с годишните срещи на Европейската съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и по граждански и търговски дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Велико Търново за 2018 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командировани магистрати, във връзка с годишните срещи на Европейската съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и по граждански и търговски дела.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Велико Търново с …


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за доплащане на суми за облекло на новоназначени служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Левски по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за доплащане на суми за облекло за 2018 г. на новоназначени служители в размер на ….
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 Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 140 години от създаването и 20 години от възстановяването 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. София за 2018 г., с цел осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 140 години от създаването и 20 години от възстановяването на съда, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със …
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. София със …
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с тържественото откриване на новата административна сграда 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 Административен съд гр. Видин за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с тържественото откриване на новата административна сграда на съда, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Видин с ….


6. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет с цел осигуряване на средства за изпълнение на преходни обекти.
Извлечение от протокол № 11/28.03.2018 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 на Висш съдебен съвет по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за изпълнение на част от преходни обекти, съгласно заложени годишни задачи в утвърденото с решение на Пленума на ВСС по т. 15 от протокол № 6/01.03.2018 г. поименно разпределение на разходите за основен ремонт.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на мълниеотводна инсталация.
Извлечение от протокол № 11/28.03.2018 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. Павликени по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за извършване на неотложен текущ ремонт – доставка и монтаж на мълниеотводна инсталация на 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 административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за текущ ремонт на паркинга. 
Извлечение от протокол № 11/28.03.2018 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. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на текущ ремонт – полагане на асфалтова настилка на служебен паркинг 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. Несебър за осигуряване на средства за текущ ремонт за обособяване на самостоятелно крило от втория етаж на сградата.
Извлечение от протокол № 11/28.03.2018 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 на бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС, с цел осигуряване на средства за текущ ремонт и обособяване на самостоятелно крило от втория етаж на сградата за съдийски кабинети с контролиран достъп.
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 Административен съд София-град за осигуряване на средства за преустройство на помещения, обзавеждане и доизграждане на електроинсталация.
Извлечение от протокол № 11/28.03.2018 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 София-град по § 10-00 „Издръжка“ с …., в т.ч. …. за преустройство на съществуващи помещения, …. за доставка и монтаж на офис обзавеждане и …. за доизграждане на електроинсталация, с цел осигуряване на работни места за нови щатни бройки и подмяна на амортизирано оборудване.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г. 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2018 г.

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 Апелативен съд гр. Варна за 2018 г. с …. /в т.ч. …. – закупуване на комбиниран сейф …. – компютърна конфигурация/, с цел осигуряване на средства за оборудване на регистратура за класифицирана информация, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Апелативен съд гр. Варна с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Апелативен съд гр. Варна за 2018 г. с …. /в т.ч. …. – доставка и монтаж на сигнално-охранителна система, …. – доставка и монтаж на видеонаблюдение, …. – UPS, …. – 2 бр. бюра и …. – 2 бр. столове/, с цел осигуряване на средства за оборудване на регистратура за класифицирана информация, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Варна с …


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на сървър и превключвател.
Извлечение от протокол № 10/27.03.2018 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. Русе за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър от нисък клас, 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. Русе с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Русе за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой превключвател, 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. Русе със ….


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на сървър и лиценз за Microsoft Windows Server Standart 2016. 
Извлечение от протокол № 10/27.03.2018 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. Шумен за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър от нисък клас, 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. Шумен с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Шумен за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой лиценз за Microsoft Windows Server Standart 2016, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Шумен с ….


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за закупуване на програмна система „JES“ и програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“.
Извлечение от протокол № 10/27.03.2018 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 Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Тутракан за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на програмна система „JES“ и програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Тутракан с …..


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за въвеждане на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“.
Извлечение от протокол № 10/27.03.2018 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 Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Средец за 2018 г. с цел осигуряване на средства за въвеждане на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Средец с ….

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

16. 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“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. по 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със …., съгласно Приложение № 1.


17. ОТНОСНО: Искане от зам. председател на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2018 г., с цел осигуряване на средства за разширяване на системата за контрол на достъп в сградата на бул. „М. Д. Скобелев“ № 23.

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 Софийски районен съд за 2018 г., с цел осигуряване на средства за разширяване на системата за контрол на достъп в сградата на бул. „М. Д. Скобелев“ № 23, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….

Разни.

20. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 3/05.02.2018 г. относно предложението на Драгомир Кояджиков и Красимир Шекерджиев - членове на ВСС за изплащане на трудови възнаграждения на членовете на постоянната Комисия по атестирането и конкурсите към съдийската и прокурорската колегии, от квотата на действащите магистрати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. Да се изиска информация от КАК към СК на ВСС за броя на членовете й, които са избрани от по-ниски от ВКС и ВАС нива на ОСВ, като се конкретизират.


21. ОТНОСНО: Изготвяне на конструктивно обследване и съставяне на технически паспорт за сградата, находяща се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82.
Извлечение от протокол № 11/28.03.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията.


22. ОТНОСНО: Сключване на договор с предмет „Разработване на техническо задание на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за въвеждане на мерки за повишаване на независимостта в съдебната система“, в това число техническа спецификация, специфични изисквания/критерии за подбор, критерий за възлагане на поръчката и показатели, включени в избрания критерий, мотиви за избора на посочените показатели, относителната им тежест при определяне на комплексната оценка на офертите и методика за оценка по проект „Ефективен достъп до правосъдие“, по който ВСС е партньор на МП по ОПДУ“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да се сключи договор на стойност …., в т.ч. и дължимите осигуровки, с предмет разработване техническо задание на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за въвеждане на мерки за повишаване на независимостта в съдебната система“, в това число техническа спецификация, специфични изисквания/критерии за подбор, критерий за възлагане на поръчката и показатели, включени в избрания критерий, мотиви за избора на посочените показатели, относителната им тежест при определяне на комплексната оценка на офертите и методика за оценка по проект „Ефективен достъп до правосъдие“, по който ВСС е партньор на МП по ОПДУ“.
2. Сумата ще се изплати със средства от бюджета на проекта, които са преведени авансово на ВСС от МП във връзка с изпълнението на проекта.


23. ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция по договор № 93-00-101/12.10.2010 г. между ЗАД „…“ и Министерство на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде освободена гаранция за изпълнение на договор № 93-00-101/12.10.2010 г., внесена от ЗАД „…“, в размер на …..
2. Решението да се изпрати на комисия „Управление на собствеността“ на ВСС. 


24. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Софийски районен  съд на погрешно конфискуван паричен депозит. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да възстанови с код 90 по набирателната си сметка депозит в размер на …. по гр.д. № …..  на СРС.


25. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за местни данъци и такси за имоти, декларирани по ЕИК на Висш съдебен съвет по общини, както следва: 

ОБЩИНА
АДРЕС
ПРЕДОСТАВЕН ЗА СТОПАНИСВАНЕ ОТ
ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Батак
УБ "Цигов чарк"
ПРБ
 
…..
Враца
ул. "Иванка Ботева" № 16
АдмС
 
…..
Враца
ул. "Христо Ботев" № 29
ОС
 
…..
Враца
ул. "Демокрация" № 14
ОП
…..
…..
Гоце Делчев
ул. "Отец Паисий" № 25
РС
 
…..
Момчилград
ул. "Петър Мирчев" № 2
РС
 
…..
Петрич
ул. "Лазар Mаджаров" № 3
РС
 
…..
Радомир
ул. " Кирил и Методий" № 22
РС
 
…..
Своге
ул. "Александър Вутимски" № 9
РС
…..
…..
Севлиево
ул. "Стефан Пешев" № 6
 
 
…..
Силистра
ул. "Илия Блъсков" № 13
РП
 
…..
Силистра
ул. "Илия Блъсков" № 7
ОП
 
…..
Силистра
ул. "Симеон Велики" № 31
АдмС
 
…..
СО ОП Възраждане
бул. "Ал. Стамболийски" № 82
СпНС
 
…..
 
 
 
….
…..
ОБЩО МДТ:
…..


26. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите относно тълкуване на разпоредбата на § 83, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо № 61-00-19/20.03.2018 г. на Министерство на финансите и писмо № 11-00-37/30.03.2018 г. на  Министерство на регионалното развитие и благоустройство до получаване на отговор от Сметна палата.


27. ОТНОСНО: Предоставяне на 10 броя принтери от Районен съд гр. Пловдив на Висшия съдебен съвет.
Извлечение от протокол № 10/27.03.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ да приеме от Районен съд гр. Пловдив 10 (десет) бр. принтери 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 10 (десет) бр. принтери след изготвен приемо-предавателен протокол между представители на Районен съд гр. Пловдив и дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ към Висш съдебен съвет.


28. ОТНОСНО: Предоставяне на 1 брой компютърна конфигурация от наличните в администрацията на ВСС на Районен съд гр. Средец.
Извлечение от протокол № 10/27.03.2018 г. от заседание на КПКИТ.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 11, ал. 5 от ППЗДС, да се предостави на Районен съд гр. Средец безвъзмездно за управление 1 /един/ брой компютърна конфигурация от наличните в администрацията на ВСС, съгласно приложения списък.


29. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Административен съд гр. Кюстендил относно безвъзмездно предоставяне на компютърна техника с отпаднала необходимост на дирекция „Социално подпомагане“ гр. Кюстендил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА, Административен съд гр. Кюстендил да предостави безвъзмездно компютърна техника на дирекция „Социално подпомагане“ гр. Кюстендил съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. УКАЗВА на председателя на Административен съд гр. Кюстендил да спазва Националното законодателство и Националните счетоводни стандарти, приложими в бюджетните предприятия при разпореждане с движими вещи собственост на съда. 


30. ОТНОСНО: Запитване от председателите на Окръжен съд гр. Варна, Окръжен съд гр. Хасково и Районен съд гр. Хасково относно предоговаряне на лихвените проценти по банковите сметки обслужвани от „Централна кооперативна банка“ АД.
Отложена по протокол № 7/28.02.2018 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията.


31. ОТНОСНО: Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали - застраховане” АД за регистрираните застрахователни събития, отказани и изплатените застрахователни суми по предявени претенции по сключен договор № 45-06-062/22.12.2015 г. с Висшия съдебен съвет за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2017 г.


32. ОТНОСНО: Промяна на решение на пленума на ВСС по т. 26 от протокол № 10/29.03.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
На основание чл. 34, ал. 4 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, ДОПУСКА поправка на очевидна техническа грешка в решение по т. 26 от протокол № 10/29.03.2018 г. на Пленума на ВСС, като израза „…“ се замени с „…“. 


33. ОТНОСНО: Промяна на решение на комисия „Бюджет и финанси“ по т. 31 от протокол № 10/28.03.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДОПУСКА поправка на техническа грешка в решение по т. 31 от протокол № 10/28.03.2018 г. на комисия „Бюджет и финанси“, като отпада текста: „Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение“.
2. ВЪЗЛАГА на и.д. главен секретар на ВСС предприемане на действия по компетентност.
 

34. ОТНОСНО: Фактура за плащане на годишния членски внос на Висшия съдебен съвет за Асоциацията „Приятели на ERA“ за 2018 г., изпратена от КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на … за плащане на годишния членски внос на Висш съдебен съвет за Асоциацията „Приятели на ERA“ за 2018 година.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2018 г.


35. ОТНОСНО: Писмо от Съюза на юристите в България във връзка с тържествено събрание по случай Деня на Конституцията и юриста.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпуснат средства в размер на ….. за покриване на част от разходите по организацията и провеждането на тържественото събрание за отбелязване Деня на конституцията и юриста - 16 април 2018 г.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2018 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

37. ОТНОСНО: Съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. и придружаващите я документи, в частта за Препоръчителните тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за периода 2019 - 2021 г. - Приложение № 5 на стр. 151.
2. СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. и придружаващите я документи в останалата част.
Мотиви: Бюджетът на съдебната власт е самостоятелен. Тази самостоятелност се гарантира практически чрез осигуряване на достатъчно средства за нормално функциониране на органите на съдебна власт. Средносрочната бюджетна прогноза на Министерски съвет за периода 2019-2021 г. не осигурява средства за функциониране и влошава бюджетното обезпечаване на ОСВ. Одобряването на такава прогноза би довело до парализиране дейността на ОСВ и би накърнило самостоятелността на бюджета на съдебната власт. Конституционно установено е изискването бюджетът да осигурява средства за функционирането на ОСВ. Тази конституционна повеля няма да е изпълнена, както в случаите, когато въобще не са осигурени средства, така и когато поради недостатъчност на одобрените средства ОСВ не ще могат да функционират през част от бюджетната година. В тази насока се е произнесъл и Конституционния съд - Решение № 18/16.12.1993 г. по к.д. № 19/1993 г. и Решение № 17/3.10.1995 г. по к.д. № 13/1995 г.
В така изготвената бюджетна прогноза има несъответствие на посочените препоръчителни тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за тригодишния период с очертания конституционен мащаб на коригиране на предложената от Висшия съдебен съвет тригодишна бюджетна прогноза.


38. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Административен съд гр. Видин за 2018 г., с цел осигуряване на средства за заплащане на разходи за вода.

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. Видин за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за изпълнение на задължения за доброволно плащане за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г. 


39. ОТНОСНО: Писмо от … – член на Висшия съдебен съвет с вх. № 4005/10.04.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се приложи решение на Пленума на ВСС по протокол № 35/02.11.2017 г., т. 24.
2. Решението да се изпрати на дирекция „Правна“ по компетентност.


40. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 12.04.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 12.04.2018 г.

1. Съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. 
2. Промяна на решение на пленума на ВСС по т. 26 от протокол № 10/29.03.2018 г.


41. 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 12.04.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

„Дава съгласие“

1.1. Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командировани магистрати, във връзка с годишните срещи на Европейската съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и по граждански и търговски дела.
1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за доплащане на суми за облекло на новоназначени служители.
1.4. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 140 години от създаването и 20 години от възстановяването на съда.
1.5. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с тържественото откриване на новата административна сграда на съда.
1.6. Предложение за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет с цел осигуряване на средства за изпълнение на преходни обекти.
1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на мълниеотводна инсталация.
1.8. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за текущ ремонт на паркинга. 
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за текущ ремонт за обособяване на самостоятелно крило от втория етаж на сградата.
1.10. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за преустройство на помещения, обзавеждане и доизграждане на електроинсталация.
1.11. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2018 г.
1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на сървър и превключвател.
1.13. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на сървър и лиценз за Microsoft Windows Server Standart 2016. 
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за закупуване на програмна система „JES“ и програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за въвеждане на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“.
1.16. Корекция по бюджета на Административен съд гр. Видин за 2018 г., с цел осигуряване на средства за заплащане на разходи за вода.

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

2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

2.2. Искане от зам. председател на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2018 г., с цел осигуряване на средства за разширяване на системата за контрол на достъп в сградата на бул. „М. Д. Скобелев“ № 23.

4. Разни.

4.1. Предоставяне на 1 брой компютърна конфигурация от наличните в администрацията на ВСС на Районен съд гр. Средец.

4.2. Предоставяне на компютърна техника от Административен съд гр. Кюстендил на дирекция „Социално подпомагане“ гр. Кюстендил.

4.3. Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД.
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