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П Р О Т О К О Л   № 21
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 27 юни 2018 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Боян Магдалинчев – председател 
Боряна Димитрова
Георги Кузманов
Севдалин Мавров


ОТСЪСТВА	Т: Гергана Мутафова и Калина Чапкънова

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 1 присъства Миглена Тачева - директор на Националния институт на правосъдието.


1. ОТНОСНО: Предложение от директора на Националния институт на правосъдието за нов модел на определяне на размера на възнагражденията на преподавателите към Националния институт на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение предложения модел за определяне размера на възнагражденията на преподавателите към Националния институт на правосъдието.

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: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши съдии в окръжните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши съдии в окръжните съдилища, да се изплатят съгласно приложената справка, от Окръжните съдилища, както следва:
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Смолян за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Търговище за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
8. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
9. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ за 2018 г. с ….
10. Възнаграждението на хабилитираните членове на конкурсните комисии в размер на …., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г., съгласно приложената справка.


4. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури да се изплатят от Прокуратурата на Република България, съгласно приложената поименна справка.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …..
4. Възнаграждението на хабилитираните членове на конкурсните комисии в размер на …., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г., съгласно приложената справка. 


5. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши прокурори в районните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплатят определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения с решение на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет конкурс за младши прокурори в районните прокуратури за 2018 г., съгласно приложените справки от Прокуратурата на Република България.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с ….
4. Възнаграждението на хабилитираните членове на конкурсните комисии в размер на …., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г., съгласно приложените справки. 

 
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на магистрат в състав на изпитна комисия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Хасково за 2018 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в състав на изпитна комисия по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии в края на обучението им в НИП.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Хасково с ….


7. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Районен съд гр. Асеновград за 2018 г. във връзка с увеличение на прогнозната стойност на обект: „Основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8 в гр. Асеновград за нуждите на съдебната власт“.
Извлечение от протокол № 21/20.06.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността“ за уточняване на обстоятелството, което е наложило изготвянето на нова Количествено-стойностна сметка.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива.
Извлечение от протокол № 21/20.06.2018 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 увеличение на бюджета на Районен съд гр. Елин Пелин за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
2. Препоръчва на комисия „Управление на собствеността“ предлаганите решения да бъдат по-прецизни и обосновани.
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за ремонт на наказателно деловодство и архив.
Извлечение от протокол № 21/20.06.2018 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. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на наказателно деловодство и архив.
 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 Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации и монитори.
Извлечение от протокол № 17/19.06.2018 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 Апелативен съд гр. София за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 13 броя компютърни конфигурации, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Апелативен съд гр. София с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Апелативен съд гр. София за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 7 броя монитори, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. София с ..


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 18 броя батерии за UPS.
Извлечение от протокол № 17/19.06.2018 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 18 броя батерии за UPS, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Силистра с …
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на сървър и лиценз за сървърна операционна система.
Извлечение от протокол № 17/19.06.2018 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 Окръжен съд гр. Бургас за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Бургас с …
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Бургас за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой ОЕМ лиценз за сървърна операционна система Windows server 2016 standart, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Окръжен съд гр. Бургас с ….


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на сървър и лиценз за сървърна операционна система.
Извлечение от протокол № 17/19.06.2018 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 Военен съд гр. Пловдив за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Военен съд гр. Пловдив с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Военен съд гр. Пловдив за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой ОЕМ лиценз за сървърна операционна система Windows server 2016 standart, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Военен съд гр. Пловдив с …


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на сървър и лиценз за сървърна операционна система.
Извлечение от протокол № 17/19.06.2018 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 Районен съд гр. Левски за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Левски с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Левски за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой ОЕМ лиценз за сървърна операционна система Windows server 2016 standart, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Левски с …


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Извлечение от протокол № 17/19.06.2018 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. Дулово за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър, 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. Дулово с …


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Извлечение от протокол № 17/19.06.2018 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. Дряново за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър от нисък клас, 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. Дряново с …


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на принтер висок клас.
Извлечение от протокол № 17/19.06.2018 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. Варна за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой принтер висок клас XEROX VersaLink B600, 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. Варна с …


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на компютърна система „NForce“.
Извлечение от протокол № 17/19.06.2018 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. Панагюрище за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на компютърна система „NForce“, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Панагюрище със …
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Панагюрище с ….


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград 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 Окръжен съд гр. Благоевград за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Благоевград с …..


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изиска допълнителна информация от председателя на Районен съд гр. Девня за обема на работните помещения, за които се предвиждат климатиците, както и за фирмата, която е извършила диагностиката на климатиците и е избраната за доставката им.


21. ОТНОСНО: Допълнителна информация от председателя на Районен съд гр. Панагюрище във връзка с искането 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 бюджета на Районен съд гр. Панагюрище и ВСС за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с … с цел осигуряване на средства за закупуване на един брой климатик /BTU 18000/ за работно помещение „Регистратура и архив“, 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. Панагюрище с …


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч 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. Ловеч за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за деловодството на съдебноизпълнителната служба, 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. Ловеч с …


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой колонен климатик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Троян за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за закупуване на 1 брой колонен климатик Samsung.


24. ОТНОСНО: Допълнителна информация от председателя на Районен съд гр. Перник във връзка с искането за осигуряване на средства за закупуване на 5 броя климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изиска допълнителна информация от председателя на Районен съд гр. Перник за обема и кубатурата на помещенията.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на книги и знаме за три училища, участващи в Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Нови пазар за 2018 г. с … по § 10-00 „Издръжка“ за закупуване на книги и знаме за три училища, участващи в Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
 

26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград разходите, които предстои да бъдат извършени по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за доплащане на облекло, да бъдат поети в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.
НАПОМНЯ, че съгласно Указанията за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2018 г., средствата за СБКО на персонала са предвидени по бюджета в рамките на средствата за издръжка и следва да се отправи искане до Комисия „Бюджет и финанси“ за извършване на вътрешно компенсирана промяна между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.
При разработването на бюджета на Районен съд гр. Ивайловград за 2018 г. са заложени допълнителни средства за покриване нуждите на съда.

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

27. 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. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно Приложение № 1.


28. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2018 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …

Разни.

29. ОТНОСНО: Писмо от управителя на „….“ ЕООД относно промяна на банковата сметка по чл. 3, ал. (6) от Договор № ВСС-15168/13.11.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение актуалната банкова сметка на „….“ ЕООД. 
2. Решението на комисията да се изпрати на отдел „Счетоводство и методология“ и Финансови контрольори.


30. ОТНОСНО: Предложение от зам. председателя на Софийски районен съд за предоставяне на стопански инвентар, числящ се на СРС на органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА преписката на Софийски районен съд по компетентност за изготвяне на предложение до първостепенния разпоредител при спазване изискванията на чл. 28 от Закона за държавна собственост и чл. 11 от Правилника за прилагане на закона за държавна собственост.


31. ОТНОСНО: Информация от органите на съдебната власт за наличието на „сини стаи“ на териториите на съдебните райони.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение обобщената информация за наличието и липсата на „сини стаи“ на териториите на съдебните райони, съгласно Приложение № 1.
 2. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да осигурят възможност /постигнат споразумения/ за ползване на изградените „сини стаи“ на територията на съответния съдебен район, в т.ч. в други държавни институции.
3. Да се изиска информация от председателите на Окръжен съд гр. Перник и Софийски градски съд за наличието на „синя стая“ на територията на съдебния район и в други държавни институции.


32. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Районен съд гр. Никопол относно максималните основни месечни заплати на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е регламентиран в разпоредбите на чл. 276 и чл. 291 от Закона за съдебната власт, съгласно които възнаграждението на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията е 90 на сто от възнаграждението на съдия в районен съд.


33. ОТНОСНО: Писмо от г-жа … - държавен съдебен изпълнител в Районен съд гр. Харманли за определяне на размер за изплащане на допълнително трудово възнаграждение за период, в който е изпълнявала длъжността „съдия по вписванията“ при Районен съд гр. Харманли, на основание чл. 279, ал. 4 от ЗСВ и чл. 259, ал. 1 от КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентност на административния ръководител на Районен съд гр. Харманли.
Висшият съдебен съвет няма правомощия да тълкува закони и да дава указания по тяхното прилагане.
Препраща преписката на административния ръководител на Районен съд гр. Харманли, по компетентност.
Извлечение от решението да се изпрати на г-жа … – държавен съдебен изпълнител в Районен съд гр. Харманли.


34. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Сливен за инсталиране на допълнителни терминални устройства ПОС за обслужване на транзитната сметка на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Сливен да увеличи с три броя ползваните терминални устройства ПОС, за обслужване на транзитната сметка на съда.
 2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Сливен, във връзка с искането им за увеличаване броя на терминалните устройства ПОС, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г. на Министерство на финансите.


35. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация“ към СК от 20.06.2018 г. относно увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Костинброд от 0,5 /половин/ щ.бр. на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

С оглед показателите по бюджета предоставя на комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС изготвената справка от дирекция „Бюджет и финанси“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

36. ОТНОСНО: Писмо от … – съдия във Върховен административен съд с вх. № ВСС – 7855/21.06.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА преписката на Комисия по правни и институционални въпроси за разглеждане на случая и евентуално за предложение за законодателни промени.


37. ОТНОСНО: Упълномощаване на Силвия Илиева – главен секретар на ВСС 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 Пленума на ВСС по протокол № 14/17.05.2018 г., т. 18.2.
2. УПЪЛНОМОЩАВА Силвия Илиева - главен секретар на ВСС с право на първи подпис да подписва приходните и разходни касови документи в администрацията на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.


38. ОТНОСНО: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарти GSM и UMTS.

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 договори с „БТК“ ЕАД за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарти GSM (глобална система за мобилни комуникации) и UMTS (универсална мобилна телекомуникационна система) за срок от 1 (една) година на обща стойност до …. без ДДС.


39. 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 05.07.2018 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. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши съдии в окръжните съдилища.
1.3. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури.
1.4. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявения конкурс за младши прокурори в районните прокуратури.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на магистрат в състав на изпитна комисия.
1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за ремонт на наказателно деловодство и архив.
1.8. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации и монитори.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 18 броя батерии за UPS.
1.10. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на сървър и лиценз за сървърна операционна система.
1.11. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на сървър и лиценз за сървърна операционна система.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на сървър и лиценз за сървърна операционна система.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
1.15. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на принтер висок клас.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на компютърна система „NForce“.
1.17. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
1.18. Допълнителна информация от председателя на Районен съд гр. Панагюрище във връзка с искането за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици.
1.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на климатик.


„Не дава съгласие“

1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой колонен климатик.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на книги и знаме за три училища, участващи в Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

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. Корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2018 г.

3. Разни.

3.1. Упълномощаване на Силвия Илиева – главен секретар на ВСС с право на първи подпис на приходни и разходни касови документи. 
3.2. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарти GSM и UMTS.



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






