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П Р О Т О К О Л   № 14
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 9 май 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“ 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.


2. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд за 2018 г. в рамките на общия бюджет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд за 2018 г. в рамките на общия бюджет, както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд 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 Военно-апелативен съд за 2018 г., с цел осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 20 годишнината от създаването на съда, како следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Военно-апелативен съд с …..

 
 4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

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, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на ремонтни дейности на Съдебната палата в гр. Бургас.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

 
  5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 07.02.2018 г., издаден от Окръжен съд гр. Кюстендил.

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 Окръжен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 07.02.2018 г., издаден от Окръжен съд гр. Кюстендил.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.

  6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за ремонт на покрив.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПРАЩА преписката на дирекция „Правна“ за изразяване на становище относно дължимостта от ВСС / Районен съд гр. Ивайловград на сумата в размер на …., във връзка с подписаното Споразумение за партньорство – Д-100/06.06.2016 г. между Община Ивайловград и ВСС.
2. ПРЕПРАЩА преписката на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ за изразяване на становище в частта от целесъобразността от извършване на разход в размер на …. за подмяна на ламаринена обшивка на покрив и водосточни тръби.


   7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя колонни 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 Окръжен съд гр. Кърджали за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя колонни климатици за отопление и охлаждане в съдебна зала, 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. Кърджали с ….


     8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване  на 1 брой климатик.

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. Монтана за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за отопление и охлаждане в кабинета на председателя на съда, 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. Монтана с …..

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 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. Кубрат за 2018 г. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатици за работни помещения и съдебна зала, 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 ….
3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Кубрат с ….
Мотиви:
Отпуснатите средства са съобразени с размера на утвърдените с решение на Пленума на Висш съдебен съвет по протокол № 10/16.03.2017 г. пределни цени за закупуване на климатици за работни помещения.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на климатик.

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


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 24 броя компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 12/24.04.2018 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. Пазарджик за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 24 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 Районен съд гр. Пазарджик с …..


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 3 броя графични информационни табла.

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. Несебър за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 3 броя графични информационни табла, 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. Несебър с ….
Мотиви:
Избраната оферта осигурява най-добро съотношение качество, технически характеристики/ цена, гаранционно и след гаранционно обслужване, както и автоматично извличане на данни от САС.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата, на облекло на новоназначен държавен съдебен изпълнител и СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Малко Търново за 2018 г. с …. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с цел осигуряване на средства за изплащане на работна заплата.
Корекция по параграфа ще бъде извършена служебно при възникване на реален недостиг в края на финансовата година.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Малко Търново по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен държавен съдебен изпълнител и СБКО.
Средствата в размер на ….. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за изплащане на допълнително възнаграждение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Трън разходите за заплащане на допълнително възнаграждение относно полагане и заплащане на извънреден труд, когато магистрат / служител е на разположение на работодателя и се намира извън територията на предприятието, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.
Мотиви:
Районен съд гр. Трън има реализирани икономии по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ в рамките на които може да бъде поет разхода.
2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да отправят искания за увеличение на бюджета, след извършване на подробен анализ на очакваното изпълнение на разходите и утвърдените средства.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изготвяне на проект за изграждане на асансьор в сградата на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Гоце Делчев за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ….. с цел осигуряване на средства за изготвяне на проект за изграждане на асансьор в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
 
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“ със …..
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 …. .
по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ с ….
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с ….
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Одитни доклади.

19. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Ботевград по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 47 от протокол № 17/01.06.2017 г. и в Районен съд гр. Балчик по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 5.2 от протокол № 1/18.01.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ОДОБРЯВА изпълнението на препоръките т.1.4. от плана за действие на Районен съд гр. Ботевград и на т. 1 от плана за действие на Районен съд гр. Балчик.


20. ОТНОСНО: Обобщен годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. и включването му в доклада за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема обобщеният годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт през периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.
2. Обобщеният годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. да бъде включен в годишния доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на ВСС за 2017 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС, който да бъде изпратен на Народното събрание и Сметната палата в законоустановения срок.
3. Обобщеният годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. да бъде публикуван на интернет страницата на ВСС.

Разни.

21. ОТНОСНО: Упълномощаване на и. д. главен секретар – Мария Христова с право на първи подпис на приходни и разходни касови документи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТМЕНЯ решение на ВСС по протокол № 34/23.07.2014 г., д.т. 6.
2. УПЪЛНОМОЩАВА Мария Христова – и.д. главен секретар на ВСС с право на първи подпис да подписва приходните и разходни касови документи в администрацията на ВСС, считано от датата, на която е определена за изпълняващ длъжността Главен секретар на ВСС.


22. ОТНОСНО: Постъпило писмо от Сметна палата във връзка с тълкуване на разпоредбата на § 83, ал. 2 от ПЗР на ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмо № 11-02-5/13.04.2018 г. на Сметна палата.
2. ПРЕПРАЩА писмо № 11-02-5/13.04.2018 г. на Сметна палата на комисия „Управление на собствеността“ за решение относно отписване от баланса на Висш съдебен съвет на части от имоти, които остават в управлението на Министерство на правосъдието.
 

 23. ОТНОСНО: Писмо от Администрация на Главен прокурор за възстановяване на сума.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се възстанови сумата ….. по посочената сметка на Прокуратура на Република България – Главен прокурор, поради неправилно направен превод по сметката на Висшия съдебен съвет.


 24. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България с приложено искане на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за закриване на 1 бр. ПОС терминално устройство по транзитна сметка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Пазарджик да закрие 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на транзитната сметка, считано от 15.06.2018 г.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, във връзка с искането им за закриване на 1 /един/ брой ПОС терминално устройство обслужващо транзитната сметка.


25. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне за управление на движими вещи на Прокуратурата на Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 390, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Върховен касационен съд да предостави безвъзмездно за управление движими вещи на Прокуратура на Република България съгласно приложения списък, неразделна част от решението.


 26. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Софийски градски съд за одобряване на разход с код 90.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ОДОБРЯВА извършването на разход с код 90 от Софийски градски съд в размер на …., която сума да се преведе по сметка на ЧСИ Веселка Любенова, рег. № 780, СГС на основание запорно съобщение от 31.01.2018 г. по изпълнително дело № ….


27. ОТНОСНО: Отчет на Комисия „Бюджет и финанси” към Пленума на ВСС за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА Отчета за дейността на Комисия „Бюджет и финанси” за 2017 г. с препоръка за излагането на изводи за дейността. 


  28. ОТНОСНО: Осигуряване на финансови средства за провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата”. 
Извлечение от протокол № 11/17.04.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага закупуването на компютърни конфигурации и друга офис техника за нуждите на съдилищата да се извършва децентрализирано, чрез корекция на бюджета на съответния орган на съдебната власт, след преценка на целесъобразността и необходимостта от подмяна от комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“.
Мотиви: 
Децентрализираната доставка на компютърна техника ще осигури максимално съответствие на техническите параметри и специфичните изисквания между закупената техника и съответните нужди.


  29. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г., към 31.03.2018 г.
Извлечение от протокол № 14/25.04.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” от Инвестиционната програма на ВСС към 31.03.2018 г.


30. ОТНОСНО: Проект на писмо до “Информационно обслужване” АД относно дарение на активи, предоставени на съдебната власт с договор № 16-88/22.06.1999 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до “Информационно обслужване” АД относно дарение на активи, предоставени на съдебната власт с договор № 16-88/22.06.1999 г.


  31. ОТНОСНО:  Необходимост от сключване на договор за обслужване по трудова медицина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „АКТИВА-1“ ООД за обслужване по трудова медицина за срок от 1 (една) година, в размер до …. без ДДС.


 32. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се плати задължението за такса битови отпадъци за 2018 г. в размер на ….. за административна сграда, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Иван Вазов“ № 1.


  33. ОТНОСНО: Молба от …. – съдия в Районен съд гр. Русе за изплащане на разлика в трудовото възнаграждение.
  Извлечение от протокол № 13/24.04.2018 г. от заседание на СК на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА молбата на …. – съдия в Районен съд гр. Русе, свързана с искане за изплащане на разликата между получаваното възнаграждение по чл. 230, ал. 3 и пълния размер на трудовото възнаграждение за периода на отстраняване, по компетентност на административния ръководител на Районен съд гр. Русе.


   34. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 12/23.04.2018 г. относно молбата на наследниците на съдебен служител в Районен съд гр. Дулово за изплащане на обезщетение по чл. 354 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОДКРЕПЯ решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 12/23.04.2018 г., т. 9.


 35. ОТНОСНО: Покана от ГД „Правосъдие и потребители“, отдел „Съдебни политики и върховенство на закона” на Европейската комисия, във връзка с предстояща среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 5 юни 2018 г. в гр.Брюксел, Белгия.
Извлечение от протокол № 12/23.04.2018 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност“ в АВСС, за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, за периода 4-6 юни 2018 г. в гр.Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи и разходите за настаняване са за сметка на Европейската комисия.
3. Разходите за дневни пари за три дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


 36. ОТНОСНО: Командироване на Мариета Неделчева – съдия, заместник-председател на Специализирания наказателен съд, контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, за участие в 24-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, за периода 22-25 май 2018 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована за участие в 24-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, за периода 22-25 май 2018 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия
- Мариета Неделчева – съдия, заместник-председател на Специализирания наказателен съд, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст.
2. Разходите за нощувки са за сметка на организаторите.
3. Пътните разходи, разходите за дневни пари и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
 

 37. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Съюза на юристите в България за абонамент за 400 бр. от списание „Общество и право” за нуждите на органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. за абонамент за 400 броя от списания „Общество и право“ за нуждите на органите на съдебната власт.
Разходът да бъде извършен в рамките на утвърдения бюджет на Висшия съдебен съвет за 2018 г.


 39. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 10.05.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 10.05.2018 г.

1. Обобщен годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. и включването му в доклада за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС.


40. 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 10.05.2018 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. Корекции по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд за 2018 г. в рамките на общия бюджет.
1.3. Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 20 годишнината от създаването на съда.
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист.
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя колонни климатици.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване  на 1 брой климатик.
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатици.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 24 броя компютърни конфигурации.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 3 броя графични информационни табла.

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата, на облекло на новоназначен държавен съдебен изпълнител и СБКО.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изготвяне на проект за изграждане на асансьор в сградата на съда.

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.

4. Одитни доклади.
4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Ботевград и в Районен съд гр. Балчик.

5. Разни.
5.1. Упълномощаване на и. д. главен секретар на ВСС с право на първи подпис на приходни и разходни касови документи.
5.2. Предложение от председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне за управление на движими вещи на Прокуратурата на Република България.
5.3. Искане от и.ф. председател на Софийски градски съд за одобряване на разход с код 90.
5.4. Необходимост от сключване на договор за обслужване по трудова медицина.


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





