

10


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


П Р О Т О К О Л   № 16
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 23 май 2018 г.




ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Боян Магдалинчев – председател 
Георги Кузманов
Гергана Мутафова
Калина Чапкънова
Севдалин Мавров

ОТСЪСТВА	: Боряна Димитрова

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: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2017 г. във връзка с писмо на министъра на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
    1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2018 г. на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № ВСС-4112/16.05.2018 г. от министъра на финансите, както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ….
В т.ч.
по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери между бюджети ….
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост …
1.2. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с ….
В т.ч.
по показатели и подпоказатели, както следва:
Текущи разходи ….
Персонал ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с ….
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на …. съгласно писмо на министъра на финансите с изх. № 04-13-11/15.05.2018 г. /вх. № ВСС-4112 от 16.05.2018 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“ 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.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Червен бряг за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливен за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. 


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на възстановен съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета на Районен съд гр. Русе 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 разликата в работната заплата на възстановен съдия на основание чл. 231, ал. 1 от ЗСВ, съгласно протокол № 13/24.04.2018 г. на Съдийската колегия на ВСС, за периода от 15.02.2015 г. – 30.04.2018 г.
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 Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат.

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. Пазарджик за 2018 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в изпитни комисии за младши съдии в окръжните съдилища и гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии в края на обучението им в НИП, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Пазарджик с ..


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Пирдоп по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител“.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за подмяна на 2 броя врати.
Извлечение от протокол № 16/16.05.2018 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. Котел по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт – подмяна на два броя врати.
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. Чирпан за осигуряване на средства за текущ ремонт и обзавеждане на помещения.
Извлечение от протокол № 16/16.05.2018 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 § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт и обзавеждане на помещения, освободени от прокуратурата.
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 гр. Силистра за осигуряване на средства за разкриване на регистратура по ЗЗКИ, изработка и монтаж на метална решетка и параван от ПДЧ.
Извлечение от протокол № 16/16.05.2018 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. Силистра по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряването на средства за извършване на текущ ремонт, включващ разкриване на регистратура по ЗЗКИ, изработка и монтаж на метална решетка и параван от ПДЧ.
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. Варна за осигуряване на средства за авариен ремонт на канализационен щранг.
Извлечение от протокол № 16/16.05.2018 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. Варна по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на канализационен щранг в Съдебната палата гр. Варна.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за текущ ремонт.
Извлечение от протокол № 16/16.05.2018 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. Червен бряг по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна на прозоречна дограма, поставяне на щори, както и монтиране на решетки на първи етаж на сградата на съда.
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 Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот.
Извлечение от протокол № 16/16.05.2018 г. от заседание на КУС.

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 Окръжен съд гр. Разград за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Разград с ….
2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на …. за закупуване на стълбищен робот в Окръжен съд гр. Разград, са 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. 
 	

14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за закупуване на 12 броя работни столове.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Кула за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 12 броя работни столове за магистратите и служителите на съда, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Кула с ….


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на 10 броя климатици.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир 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. Радомир 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. Радомир с …

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

17. 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 ..

Разни.

21. ОТНОСНО: Заповед № АД-850-05-138/17.05.2018 г. на председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 април 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Заповедта на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 1 април 2018 г.


22. ОТНОСНО: Заявление от полковник …… за определяне на допълнително парично възнаграждение във връзка с придобити научни степени.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съгласно решение по т. 33 от протокол № 45/19.12.2007 г. на ВСС административните ръководители на органите на съдебната власт утвърждават изплащането на допълнително трудово възнаграждение по реда на т. 12.1 от протокол № 42/05.12.2007 г. на ВСС на магистрати и съдебни служители при условие, че темата на защитения докторат съответства на характера на извършваната работа и отговаря на изискванията, поставени в длъжностната характеристика. 


23. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд гр. Пловдив относно определяне на допълнително парично възнаграждение във връзка с придобита научна степен „доктор“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Съгласно решение по т. 33 от протокол № 45/19.12.2007 г. на ВСС административните ръководители на органите на съдебната власт утвърждават изплащането на допълнително трудово възнаграждение по реда на т. 12.1 от протокол № 42/05.12.2007 г. на ВСС на магистрати и съдебни служители при условие, че темата на защитения докторат съответства на характера на извършваната работа и отговаря на изискванията, поставени в длъжностната характеристика. 
2. Решението по т. 23 да се изпрати на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив.


24. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 10/21.03.2018 г., т. 10 във връзка с писмо от Върховен касационен съд относно недвижим имот – почивна база, находяща се в с. Лозенец, община Царево.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Разхода в размер до …. във връзка с изпълнението на дейностите по заснемане, изготвяне на скица - проект за изменение на кадастралната карта на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас и нанасяне на изменението по надлежния ред на недвижим имот на ВСС, предоставен за нуждите на Върховен касационен съд в с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, кв. 17, п-л I, ул. „Черно море“ № 3, да бъде поет в рамките на утвърдения бюджет на Върховен касационен съд за 2018 г.
2. Решението по т. 24 да се изпрати на комисия „Управление на собствеността“.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за основен ремонт -  изготвяне на работен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Съдебната палата.
Извлечение от протокол № 15/09.05.2018 г. от заседание на КУС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение решение по т. 12 от протокол № 15/09.05.2018 г. на комисия „Управление на собствеността“ относно целесъобразността от осигуряване на средства в размер на …. за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Генерал Тошево, с цел обезпечаване на разход за изготвяне на проект за подобряване на енергийната ефективност на сградата на съда.
2. ВРЪЩА преписката на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ за съобразяване с решение по т. 61.3 от протокол № 12/26.04.2018 г. на Пленума на ВСС и отчитане на прогнозния размер на бъдещи разходи свързани с подобряване на енергийната ефективност на сградата, които няма да се финансират по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.
3. ПРЕДЛАГА на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да направи преценка за съответствие между приетата Стратегия за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия на ВСС и съдебната система /т. 18 от протокол № 13/10.05.2018 г. на Пленума на ВСС/ и очакваните резултати от изпълнението на проект по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.
 

26. ОТНОСНО: Оспорване на начислена неустойка по договор № 93-00-235/24.04.2015 г. с „….“ ЕООД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПОТВЪРЖДАВА, че прехвърленото и непогасено до момента вземане от Министерство на правосъдието, представляващо неустойка по договор № 93-00-235/24.04.2015 г. с „…“ ЕООД е начислено по баланса на Висш съдебен съвет.
2. ИЗПРАЩА за предприемане на действия по събиране /приспадане от последно плащане/ на начислената неустойка на Комисия по правни и институционални въпроси.


27. ОТНОСНО: Неправилно трансферирана сума от набирателната сметка на Районен съд гр. Ямбол.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде възстановен грешно постъпил конфискуван депозит в размер на ….. по набирателната сметка на Районен съд гр. Ямбол.


28. ОТНОСНО: Преписка образувана по сигнал на …. от гр. Враца, изпратена от Комисия по професионална етика към СК и ПК на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение преписката образувана по сигнал на …. от гр. Враца.
Мотиви: Комисия „Бюджет и финанси” многократно се е произнасяла с решения по поставения въпрос от сем. …, поради което и предвид това, че не сочат нови факти и обстоятелства, счита че няма основания за промяна на взетите решения.


29. ОТНОСНО: Упълномощаване на и.д. главен секретар на ВСС за сключване на граждански договор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА извършването на разход в размер на …. с ДДС за сключване на граждански договор с предмет „Оказване на експертна и техническа помощ на отдел „Европейски и международни проекти и програми“ в администрацията на Висшия съдебен съвет при координиране изпълнението на проектите с европейско и международно финансиране, по които ВСС е бенефициент и партньор“.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА и.д. главен секретар на ВСС да сключи граждански договор с г-жа …… с предмет „Оказване на експертна и техническа помощ на отдел „Европейски и международни проекти и програми“ в администрацията на Висшия съдебен съвет при координиране изпълнението на проектите с европейско и международно финансиране, по които ВСС е бенефициент и партньор“. Цената на договора е …., а срокът за изпълнение – един месец от датата на сключването му, с право да го изменя и прекратява.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

30. /ОТТЕГЛЕНА/ 

32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на съда 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 Административен съд гр. Благоевград за 2018 г., с цел осигуряване на средства за заплащане на дължими такси към експлоатационните дружества и такси, свързани със съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за обект: “Проектиране на основен ремонт и преустройство и пристройка с асансьор на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. “Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд гр. Благоевград и Районна прокуратура гр. Благоевград“, както следва:
1.1.  НАМАЛЯВА  § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на  Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Административен съд гр. Благоевград  с …
 2. Уведомява  дирекция  „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на …. за заплащане на дължими такси към експлоатационните дружества и такси, свързани със съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за обект “Проектиране на основен ремонт и преустройство и пристройка с асансьор на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. “Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд гр. Благоевград и Районна прокуратура гр. Благоевград“, са 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.


33. ОТНОСНО: Предложение от г-н Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет във връзка с реализиране на проектите с европейско и международно финансиране, по които ВСС е бенефициент или партньор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Ръководителите и координаторите на проектите, по които ВСС е  бенефициент или партньор, в едномесечен срок от приемане на настоящото решение да представят на Пленума на ВСС подробна справка, съдържаща информация относно целите на проекта, очаквани резултати, бюджет на проекта, предвидени, изпълнени и непосредствено предстоящи дейности, сключени договори и издадени заповеди за възлагане на допълнителни задължения, извършени плащания, констатирани рискове и трудности при изпълнение на проекта.
2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Вътрешен одит“ към ВСС да извърши вътрешен одит в отдел „ЕМПП“ с цел установяване съответствието на дейността му с Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация и приетите от ВСС и главния секретар на ВСС вътрешни правила. Докладът от извършения вътрешен одит да се представи на Пленума на ВСС в едномесечен срок от приемане на решението.
3. Създава работна група за изработване на Вътрешни правила за дейността на Висшия съдебен съвет и Администрацията на ВСС при изпълнението на проекти, по които ВСС е бенефициент или партньор, в състав:
- ……….. – член на ВСС и ръководител на работната група;
- ………… – член на ВСС;
- ………. – и.д. директор на дирекция „Правна“;
- ….. - началник отдел "УКЦОП";
- …. - гл. експерт – икономист;
- …… - гл.експерт - финансов контрольор.
4. Проектът на Вътрешни правила за дейността на Висшия съдебен съвет и Администрацията на ВСС при изпълнението на проекти, по които ВСС е бенефициент или партньор да бъдат предоставени на комисия „Бюджет и финанси“ в срок до 15 юни 2018 г. 


34. 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 31.05.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

„Дава съгласие“
1.1. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2017 г. във връзка с писмо на министъра на финансите.
1.2. Изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на възстановен съдия.
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат.
1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за подмяна на 2 броя врати.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за текущ ремонт и обзавеждане на помещения.
1.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за разкриване на регистратура по ЗЗКИ, изработка и монтаж на метална решетка и параван от ПДЧ.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за авариен ремонт на канализационен щранг.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за текущ ремонт.
1.13. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за закупуване на 12 броя работни столове.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на 10 броя климатици.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
1.17. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на съда за 2018 г.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .
2.1. Корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г.

4. Разни.
4.1. Упълномощаване на и.д. главен секретар на ВСС за сключване на граждански договор.
4.3. Предложение от г-н Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет във връзка с реализиране на проектите с европейско и международно финансиране, по които ВСС е бенефициент или партньор.



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





