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П Р О Т О К О Л   № 13
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 25 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”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Мария Ламбрева - ст. експерт – юрисконсулт.


1. ОТНОСНО: Решение на Министерски съвет № 264 от 19 април 2018 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение Решение на Министерски съвет № 264 от 19 април 2018 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г.
 

2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2018 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 31.03.2018 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2018 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

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

3. 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.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист.

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 Софийски районен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 11.08.2016 г., издаден от Софийски районен съд.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
След изплащане на задължението, Софийски районен съд не следва да изисква възстановяване на суми от Софийски градски съд като солидарни длъжници по изпълнителния лист.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна 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. Варна 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. Варна с …

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за доставка на верижен стълбищен робот.
Извлечение от протокол № 13/18.04.2018 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. Чирпан по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., с цел осигуряване на средства за доставка на верижен стълбищен робот.
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 Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на подпорна стена и тротоарна настилка.
Извлечение от протокол № 13/18.04.2018 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 на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ..., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на подпорна стена и тротоарна настилка от гранитни плочи на южната фасада на Съдебната палата гр. Бургас.
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 Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за авариен ремонт на четири асансьора.
Извлечение от протокол № 13/18.04.2018 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 на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ със ..., с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт за подобряване на техническото състояние и безопасност при експлоатация на 4 броя асансьори в Съдебната палата гр. Бургас.
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 Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 11/17.04.2018 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 Окръжен съд гр. Благоевград за 2018 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Благоевград с …..


10. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации, 10 бр. преносими компютри, 23 бр. принтери и 4 бр. МФУ.
Извлечение от протокол № 11/17.04.2018 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 Софийски градски съд за 2018 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 6 броя компютърни конфигурации /.../ и 10 броя преносими компютри /…./, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Софийски градски съд с …
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Софийски градски съд за 2018 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 23 броя принтери /.../ и 4 броя МФУ /…./. както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Софийски градски съд с …


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър от нисък клас и сървърна операционна система.
Извлечение от протокол № 11/17.04.2018 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. Силистра за 2018 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър от нисък клас с ОЕМ сървърна операционна система, 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. Силистра с …
3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Силистра с …


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника.
Извлечение от протокол № 11/17.04.2018 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. Гълъбово за 2018 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Гълъбово с …


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за заключително мероприятие по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос разхода необходим за заключително мероприятие по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, 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 .

14. 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        ….


15. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Карлово за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Карлово за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 7 /седем/ броя климатични системи, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Карлово с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Карлово с …

Разни.

16. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 26.04.2018 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се плати задължението за такса битови отпадъци за 2018 г. в размер на …. за административна сграда, находяща се в гр. София, район Оборище, ул. „Черковна“ № 90.


17. ОТНОСНО: Задължение за такса битови отпадъци за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се плати задължението за такса битови отпадъци за 2018 г., в едно с лихвата за минали години, общо в размер на …., за административна сграда, находяща се в гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 3.


18. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (безоловен бензин и дизелово гориво) и масла чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автомобилите на ВСС“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (безоловен бензин и дизелово гориво) и масла чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автомобилите на ВСС“ да бъде възложена по реда на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез процедура на договаряне без предварително обявление, за срок от три години.
2. ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на договор за борсово посредничество за извършване на борсова сделка по реда на Закона за стоковите борси и тържищата във връзка с доставка на горива (безоловен бензин и дизелово гориво) и масла чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автомобилите на ВСС „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД в качеството му на член на Българска стокова борса АД.
Мотиви:
От получените оферти борсовият член „Ен-джи Брокерс“ ЕООД е предложил най-нисък размер на разходите за борсово представителство на Българска стокова борса, а именно комисионно възнаграждение в размер на 0,0% от стойността на сключения борсов договор без ДДС и борсовата такса към „Българска стокова борса“ АД в размер на 0,15% от стойността на борсовия договор без ДДС.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (безоловен бензин и дизелово гориво) и масла чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автомобилите на ВСС“ да бъде възложена по реда на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез процедура на договаряне без предварително обявление, за срок от три години.
2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (безоловен бензин и дизелово гориво) и масла чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автомобилите на ВСС“ с прогнозна стойност …. без ДДС за срок от 3 (три) години, както и да възложи същата, като сключи договор или да я прекрати.  
 3. ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на договор за борсово посредничество за извършване на борсова сделка по реда на Закона за стоковите борси и тържищата във връзка с доставка на горива (безоловен бензин и дизелово гориво) и масла чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автомобилите на ВСС „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД в качеството му на член на Българска стокова борса АД.
4. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за борсово посредничество с ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД за извършване на борсова сделка по реда на Закона за стоковите борси и тържищата във връзка с доставка на горива (безоловен бензин и дизелово гориво) и масла чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автомобилите на ВСС при следните финансови параметри – комисионно възнаграждение 0,0% от стойността на сключения борсов договор без ДДС и борсова такса към „Българска стокова борса“ АД в размер на 0,15% от стойността на борсовия договор без ДДС.


19. ОТНОСНО: Сключване на договор за упражняване на авторски надзор на обект: „Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на Районен съд гр. Нова Загора“.
Извлечение от протокол № 13/18.04.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. за упражняване на авторски надзор на обект: „Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на Районен съд гр. Нова Загора“.
 

20. ОТНОСНО: Покана за участие в IX-та Международна конференция на Международна асоциация за съдебна администрация (IACA), която ще се проведе в периода 16-19 септември 2018 г. в гр. Фоз до Игуасу, Бразилия.  
Извлечение от протокол № 11/16.04.2018 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение предоставената информация.
2. Приема за целесъобразен разходът за двама представители на Висшия съдебен съвет без преводач.
3. ПРЕДЛАГА за участие в IX-та Международна конференция на Международна асоциация за съдебна администрация (IACA) г-жа Боряна Димитрова и г-жа Гергана Мутафова, в качеството им на председатели на комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия и Прокурорската колегия.


21. ОТНОСНО: Покана за участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), което ще се проведе в периода 30 май – 1 юни 2018 г. в гр. Лисабон, Португалия.
Извлечение от протокол № 11/16.04.2018 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), за периода 29 май – 2 юни 2018 г. в гр. Лисабон, Португалия, двама представители на Висшия съдебен съвет.
2. Пътните разходи, разходите за 4 нощувки по фактически размер, разходите за дневни пари за 5 дни, разходите за медицински застраховки на командированите лица, както и разходите за хонорар на преводача, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
 

22. ОТНОСНО: План за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 от Висшия съдебен съвет през 2018 г., за предложения и препоръки до 27.04.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА преписката на Комисия по правни и институционални въпроси за остойностяване на всички планирани разходи по предлаганите дейности в Плана за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020.


23. ОТНОСНО: Информация от КАК към СК на ВСС, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 11/11.04.2018 г., т. 20.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 218, ал. 3 от Закона за съдебната власт, основно месечно възнаграждение на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите, от квотата на действащите магистрати, равно на възнаграждението на съдия във ВКС/ВАС, съответно на прокурор във ВКП/ВАП или НСлС. 
Разликата в заплатите се изплаща от органа по постоянна месторабота на магистрата, след което се възстановява от бюджета на Висш съдебен съвет чрез извършване на корекции по бюджетите на органите на съдебната власт.
Решението влиза в сила от 01.01.2018 г.


24. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик относно прилагането на решения на ВСС и Пленума на ВСС за плащането на дневни и пътни разходи на командировани магистрати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УВЕДОМЯВА административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик, че решение по т. 4.2 от протокол № 2/25.01.2018 г. на Пленума на ВСС не е относимо при командироването на магистрати по Закона за съдебната власт.
Възможностите за изплащане на пътни, дневни, квартирни пари при командироване на магистрати по Закона за съдебната власт са уредени съгласно действащо и в момента решение по т. 29.2.1 от протокол № 10/04.03.2009 г. на Висш съдебен съвет, при спазване на разпоредбите на Наредбата за командировките в страната. 


25. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Сливен за инсталиране на допълнително терминално устройство ПОС за обслужване на сметката за чужди средства на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Административен 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 Административен 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.


26. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Силистра за инсталиране на допълнително терминално устройство ПОС за обслужване на сметката за чужди средства на съда.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Силистра 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. Силистра, 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.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


27. ОТНОСНО: Писмо от Върховен административен съд във връзка с инициирано платежно нареждане.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Върховен административен съд да извърши разход в размер на …., съгласно сключен Договор за обществена поръчка № 19/01.04.2018 г. с БЕНЕВЕНТ ЕООД, във връзка със Споразумение за партньорство за изпълнение на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“.
Сумата в размер на …. да се заплати за сметка на получения аванс от ВАС, съгласно сключеното Споразумение за партньорство за изпълнение на проект по процедура BG05SFOP001-3.002 по ОПДУ между НИП и ВАС.
Сумата в размер на …. да се заплати за сметка на бюджета на съдебната власт.
2. УКАЗВА на административния ръководител на Върховен административен съд да предприеме незабавни действия пред УО на ОПДУ за верифициране на разхода.
3. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да информират предварително Пленума на Висшия съдебен съвет за участието си в проекти по ОПДУ и други международни проекти и програми.
Пленумът на Висшия съдебен съвет ще разрешава на органите на съдебната власт участието им в проекти само при наличие на достатъчни финансови и човешки ресурси.


28. ОТНОСНО: Трансформиране на 1 щатна длъжност „Младши експерт-Европейски и международни програми и проекти“ в 1 щатна длъжност „Главен експерт-Европейски и международни програми и проекти“ в отдел „ЕМПП“. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се трансформира 1 щатна бройка за длъжността „Младши експерт-Европейски и международни програми и проекти“ в 1 щатна бройка за длъжността „Главен експерт-Европейски и международни програми и проекти“.
2. Изпраща преписката на Главния секретар на Висшия съдебен съвет, по компетентност.


29. ОТНОСНО: Проект на Стратегия за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия на Висш съдебен съвет и съдебната система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА Стратегията за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия на Висш съдебен съвет и съдебната система.

 30. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 26.04.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 26.04.2018 г.

1. Писмо от Върховен административен съд във връзка с инициирано платежно нареждане.
2. Организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (безоловен бензин и дизелово гориво) и масла чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автомобилите на ВСС“.


31. 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 26.04.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Решение на Министерски съвет № 264 от 19 април 2018 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г.
2. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2018 г.

3. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
„Дава съгласие“
3.1. Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
3.2. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист.
3.3. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 20 годишнината от създаването на съда.
3.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за доставка на верижен стълбищен робот.
3.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на подпорна стена и тротоарна настилка.
3.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за авариен ремонт на четири асансьора.
3.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации.
3.8. Искане от и.ф. председател на Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване на 6 бр. компютърни конфигурации, 10 бр. преносими компютри, 23 бр. принтери и 4 бр. МФУ.
3.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър от нисък клас и сървърна операционна система.
3.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника.

4. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .
4.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
4.2. Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Карлово за 2018 г.

5. Разни.
5.1. Информация от КАК към СК на ВСС, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 11/11.04.2018 г., т. 20.
5.2. Проект на Стратегия за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия на Висш съдебен съвет и съдебната система.


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






