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П Р О Т О К О Л   № 12
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 18 април 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” и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител.
При обсъжданията по точка 24 присъства Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“.


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

1. ОТНОСНО: Концепция за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходи за енергия на Висш съдебен съвет.

От страна на комисия „Управление на собствеността“ присъстваха:  Евгени Диков - председател на Комисия „Управление на собствеността“ и членовете на комисията - Стефан Гроздев, Пламена Цветанова, Боян Новански и Огнян Дамянов.			                                                                                    
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”.

На обсъждането по т. 1 от настоящия дневен ред беше поканен г-н Илко Йоцев  - управител на «Джи Ви Ай» ООД, който направи презентация на Концепцията за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходи за енергия на Висш съдебен съвет. От членовете на двете комисии бяха зададени уточняващи въпроси във връзка с прилагането на представената концепция, на които г-н Йоцев отговори изчерпателно.

КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 
И
КОМИСИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

Р Е Ш И Х А:

ПРИЕМАТ за запознаване Концепцията за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходи за енергия на Висш съдебен съвет.

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

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

2. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 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 в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град 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 съдии.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София-град за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в Годишна среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България.

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. Силистра за 2018 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в Годишна среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Силистра със ..
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на адвокатско възнаграждение.

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 Софийски военен съд за 2018 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на адвокатско възнаграждение, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Софийски военен съд с ….


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново 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. Велико Търново 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 с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Велико Търново с ….
 

7. ОТНОСНО: Проектодоговор за одит на системите за сигурност в съдебната палата гр. София, бул. „Витоша“ № 2, ет. 3 и 4 в зоната на прокуратурата.
Извлечение от протокол № 12/11.04.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. за сключване на договор с фирма „БЕЛС Продукти за сигурност“ ООД за пълен одит на система против проникване, система за контрол на достъпа, видеоохранителна и телевизионна система, система за пожароизвестяване, прозвъняване на изградената кабелна система на системите за сигурност и съставяне на кабелен журнал в Съдебна палата София, бул. „Витоша“ № 2, ет. 3 и 4 в зоната на прокуратурата. 
2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че разхода в размер на …. за сключване на договор с фирма „БЕЛС Продукти за сигурност“ ООД за пълен одит на система против проникване, система за контрол на достъпа, видеоохранителна и телевизионна система, система за пожароизвестяване, прозвъняване на изградената кабелна система на системите за сигурност и съставяне на кабелен журнал в Съдебна палата София, бул. „Витоша“ № 2, ет. 3 и 4 в зоната на прокуратурата ще бъде извършен за сметка на утвърдения Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради, съгласно решение по т. 15 от протокол № 6/01.03.2018 г. на Пленума на ВСС.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изготвяне на техническа спецификация от външен експерт във връзка с обществена поръчка. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите на ВСС и Административен съд София-град за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …., с цел осигуряване на средства за изготвяне на техническа спецификация от външен експерт във връзка с обществена поръчка, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Административен съд София-град с …


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на нафтова горелка.
Извлечение от протокол № 12/11.04.2018 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. Трявна по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за извършване на авариен текущ ремонт на нафтова горелка.
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. Кула за осигуряване на средства за текущ ремонт – преустройство на помещение за административно обслужване на граждани в неравностойно положение.
Извлечение от протокол № 12/11.04.2018 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. Кула по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт – преустройство на помещение за административно обслужване на граждани в неравностойно положение.
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 Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на климатичната система на етажа на Районна прокуратура гр. Своге.
Извлечение от протокол № 12/11.04.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА разглеждането на предложенията на комисия „Управление на собствеността“ за осигуряване на средства по бюджета на Районен съд гр. Своге за 2018 г. в размер на …. за текущ ремонт на климатичната система и в размер на …. за авариен текущ ремонт на климатичната система на етажа ползван от Районна прокуратура гр. Своге, до изразяването на становище за решение на възникналия проблем, след проверка на място от експерти от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.
2. Изпраща решението по т. 11 от настоящия протокол на комисия „Управление на собствеността“, за сведение.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за дообзавеждане на сградата.

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. Видин за 2018 г. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на стелажна система RR409, производство MAUSER-Германия, 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. Видин с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Административен съд гр. Видин по § 10-00 „Издръжка“ с …., необходими за допълнително обзавеждане на работни помещения.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за закупуване на шредер за регистратура по ЗЗКИ.

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. Кубрат за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на шредер за регистратура по ЗЗКИ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Кубрат с …


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

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. Стара Загора за 2018 г. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Стара Загора с …..


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица 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 корекция по бюджетите на ВСС и Районен съд гр. Горна Оряховица за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици за работно помещение BTU 12000, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Горна Оряховица с ….


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Оттеглена по протокол № 9/22.03.2018 г. на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите на ВСС и Административен съд гр. Русе за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина Xerox VersaLink В7030 – многохромно /черно-бяло/ лазерно многофункционално устройство, както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Русе с ….
 

18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на система за видеонаблюдение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Монтана за увеличаване на бюджета за 2018 г. за закупуване на система за видеонаблюдение, по компетентност на Комисия „Управление на собствеността“ на ВСС.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдия по вписванията.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман разходите за изплащане на облекло на новоназначен съдия по вписвания, да бъдат извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2018 г.
Мотиви:
Планираните средства за облекло по бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2018 г. са в размер на …., който е по-висок от изплатените суми до момента.

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

20. 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. с …., 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. с …., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с …
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …


21. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния административен съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния административен съд за 2018 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с ….
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с ….
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с ….

Одитни доклади.

24. 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. Своге.

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. Своге.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.

Разни.

25. ОТНОСНО: Доклад от работната група във връзка с решение на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 10/28.03.2018 г., т. 1.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.


26. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.03.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г., от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.03.2018 г.
 2. ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените средства заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г., от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.03.2018 г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.


27. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 31.03.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема за сведение обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 31.03.2018 г. 
2. Предоставя на отдел „Европейски и международни програми и проекти“ Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПДУ на Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 31.03.2018 г.


28. 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 протоколи №№ 7/28.02.2018 г. и 11/11.04.2018 г. на КБФ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Предоговарянето на лихвените проценти и/ли смяната на обслужващата банка е от компетентността на административните ръководители на органите на съдебната власт, при спазване критериите и реда приети от Висшия съдебен съвет с протоколни решения № 20/22.06.2005 г. и № 53/19.12.2006 г.
2. Напомня на административните ръководители на органите на съдебната власт, че решението на комисия „Бюджет и финанси по протокол № 22/22.05.2013 г., т. 32.2 е с препоръчителен характер.


 29. 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 :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Правна“ да изпрати на служебните страници на органите на съдебната власт сключения договор със Застрахователно акционерно дружество „Дженерали - застраховане” АД, ведно с приложенията, които не съдържат конфиденциална информация.
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 № ВСС – 14770/06.11.2017 г. с Висшия съдебен съвет към 31.03.2018 г.

	
30. ОТНОСНО: Командироване на представители на ВСС за участие във встъпителна среща и първи годишен семинар за дигитално правосъдие по Проект 3 на ЕМСС за 2017 - 2018 г. „Създаване на Форум за дигитално правосъдие“, за периода 2-5 май 2018 г. в гр. Амстердам, Кралство Нидерландия. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие във встъпителната среща и семинар за дигитално правосъдие по Проект 3 на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) „Създаване на Форум за дигитално правосъдие“, за периода 2-5 май 2018 г. в гр. Амстердам, Кралство Нидерландия:
1.1. Олга Керелска - член на Висшия съдебен съвет;
1.2. Калина Чапкънова - член на Висшия съдебен съвет;
1.3. Наталия Андреева - преводач от български на английски език и обратно.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки по фактически размер, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки на командированите лица, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

31. ОТНОСНО: Информация от Апелативен специализиран наказателен съд, Специализиран наказателен съд, Апелативна специализирана прокуратура и Специализирана прокуратура за наличието на активи по балансите им, свързани с дейността на ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение предоставената информация от Апелативен специализиран наказателен съд, Специализиран наказателен съд, Апелативна специализирана прокуратура и Специализирана прокуратура, от която е видно, че по балансите им няма заведени активи свързани с дейността на ГД „Охрана“.


32. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Административен съд гр. Пловдив за 2018 г. с цел осигуряване на финансови средства за изготвяне на документация по ЗОП за провеждане на обществена поръчка за извършване на СМР по отстраняване на дефекти върху сградата на съда, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 20 за обект: подземен гараж, в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 10/29.03.2018 г.

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 Административен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с …., с цел осигуряване на финансови средства за изготвяне на документация по ЗОП за провеждане на обществена поръчка за извършване на СМР по отстраняване на дефекти върху сградата на съда, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 20 за обект: подземен гараж.
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
2. ИЗПРАЩА решението на комисия „Управление на собствеността“, за сведение. 


33. 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 на 26.04.2018 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 Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в Годишна среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България.

1.4. Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на адвокатско възнаграждение.

1.5. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 140 години от създаването и 20 години от възстановяването на съда.

1.6. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изготвяне на техническа спецификация от външен експерт във връзка с обществена поръчка. 

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на нафтова горелка.

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за текущ ремонт – преустройство на помещение за административно обслужване на граждани в неравностойно положение.

1.9. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за дообзавеждане на сградата.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за закупуване на шредер за регистратура по ЗЗКИ.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици.

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

1.14. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. копирни машини.

1.15. Корекция по бюджета на Административен съд гр. Пловдив за 2018 г. с цел осигуряване на финансови средства за изготвяне на документация по ЗОП за провеждане на обществена поръчка за извършване на СМР по отстраняване на дефекти върху сградата на съда, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 20 за обект: подземен гараж, в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 10/29.03.2018 г.

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. Корекции по бюджета на Върховния административен съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2018 г.

4. Одитни доклади.

4.1. 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. Своге.

5. Разни.

5.1. Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 31.03.2018 г.

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



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






