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П Р О Т О К О Л   № 24
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 18 юли 2018 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Боян Магдалинчев – председател 
Боряна Димитрова
Георги Кузманов
Гергана Мутафова
Калина Чапкънова

ОТСЪСТВА	: Севдалин Мавров

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси” и Гинка Георгиева – ръководител сектор "ССС".

1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2018 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 30.06.2018 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2018 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
 
2. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани магистрати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен 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 командировани магистрати. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София-град 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 командировани магистрати. 


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани магистрати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати за периода до м. юни включително.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Перник за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Перник 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. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани магистрати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново 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 командировани магистрати. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Велико Търново 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 командировани магистрати. 


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на магистрат в работна група към ВСС.

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 Районен съд гр. Варна за 2018 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на магистрат в работна група към ВСС.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със …
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Варна със …


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на огнеупорен сейф за съхранение на класифицирана информация.

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. Провадия и ВСС за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на огнеупорен сейф за съхранение на класифицирана информация, 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. Провадия с ….


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на тераси.
Извлечение от протокол № 24/11.07.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на Висшия съдебен съвет от 23 септември 2010 г. по т. 7 от което е видно, че е увеличена бюджетната сметка на Районен съд гр. Костинброд по § 10-30 „Текущ ремонт“ със сумата …. за ремонт на хидроизолация по тераси за сметка на неразпределения резерв за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2010 г. Бюджетната комисия счита, че материалите по настоящата точка следва да бъдат върнати на комисия „Управление на собствеността“, с оглед преценка на това обстоятелство, че такива средства през 2010 г. са отпускани за същите цели на Районен съд гр. Костинброд.
 

9. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Брезник за корекция на отпуснатата сума за основен ремонт на външно стълбище и входна врата.
Извлечение от протокол № 24/11.07.2018 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 Районен съд гр. Брезник за 2018 г. с цел осигуряване на средства за извършване на основен ремонт на външно стълбище и входна врата, 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 Районен съд гр. Брезник с ….
2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на …. за извършване на основен ремонт на външно стълбище и входна врата в Районен съд гр. Брезник, са за сметка на утвърдения Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради, съгласно решение по т. 65 от протокол № 19/05.07.2018 г. на Пленума на ВСС.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за текущ ремонт на съдебна зала и подмяна на 2 броя врати на зала.
Извлечение от протокол № 24/11.07.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи бюджета на Районен съд гр. Кула по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на съдебна зала /…./ и подмяна на 2 броя врати на зала /…./.
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. Поморие за осигуряване на средства за ремонт на входно преддверие, стълбищна клетка, фоайе пред съдебни зали, две канцеларии и обзавеждане. 

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. Поморие за 2018 г. с цел осигуряване на средства за обзавеждане на две канцеларии, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Поморие с ….
2. ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2018 г. за извършване ремонт на входно преддверие, стълбищна клетка, фоайе пред съдебни зали и две канцеларии, по компетентност на комисия „Управление на собствеността“ на ВСС.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за присъединяване на сградата на Съдебна палата – Силистра към газоразпределителната мрежа.
Извлечение от протокол № 24/11.07.2018 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. Силистра за 2018 г. с цел осигуряване на средства за извършването на ремонтни дейности за газификация на котелно помещение, 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 Окръжен съд гр. Силистра с ….
2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на …. за извършването на ремонтни дейности за газификация на котелно помещение в сградата на Окръжен съд гр. Силистра, са за сметка на утвърдения Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради, съгласно решение по т. 65 от протокол № 19/05.07.2018 г. на Пленума на ВСС.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт след реконструкция на отоплителна система.
Извлечение от протокол № 24/11.07.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността“. Същото се налага с оглед обстоятелството, че извършването на текущ ремонт, обект на настоящия анализ е вследствие осъществени строително-ремонтни дейности по отоплителна система в Окръжен съд гр. Търговище. Следва да бъде извършена проверка относно обстоятелството дали в обхвата на договора за СМР, сключен с „…“ ЕООД от 24.01.2018 г. на стойност …. са включени довършителни дейности (гипсова шпакловка, латексово боядисване, шкурене и грундиране на стени), за които  е отправена молба за отпускане на средства по настоящата преписка, но не са извършени от избрания изпълнител. 
Друго обстоятелство, на което обръщаме внимание е, че сключеният с „…“ ЕООД от 24.01.2018 г. договор е вследствие проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки. В случай, че довършителните дейности упоменати по-горе не са били включени обхвата на основния договор за ремонт на отоплителна инсталация, за текущия ремонт, за който е отправено искане за средства, следва да бъде приложен ред за възлагане, относим за общата стойност на същия, ведно с договора, сключен с „…“ ЕООД. Същото заключение се налага с оглед обстоятелството, че в рамките на 12 календарни месеца за възложителя е налице потребност от възлагане на два отделни договора за строителство, но на един и същ обект по смисъла на ЗУТ, което обуславя кумулиране на цитираните по-горе стойности.    


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изграждане на газова инсталация,  реконструкция на отоплителна система, пожароизвестителна и звуково-оповестителна система.
Извлечение от протокол № 24/11.07.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността“ за изясняване на точната стойност за извършване на основен ремонт на отоплителната инсталация и газификацията на Районен съд гр. Дупница, както и уточняване размера на предложената за корекция сума - ….
Депозирани са две оферти от „…“ ЕООД - едната от 01.04.2012 г. на обща стойност с ДДС …., допълнително същата фирма е депозирала на 01.06.2018 г. актуализирана оферта, която възлиза на стойност ….. В своето решение комисия „Управление на собствеността“ не е взела становище относно така актуализираната оферта. 
2. ВРЪЩА преписката на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ за изказване на категорично становище относно необходимостта от инсталиране на пожароизвестителна и звуково-оповестителна система на стойност …


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за подмяна на изгорели платки и вътрешни климатични тела на климатичната инсталация.
Извлечение от протокол № 24/11.07.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността“ за изготвяне на мотивирано предложение придружено с относими документи и приложени не по-малко от 3 оферти.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на климатик и шредер.
Извлечение от протокол № 24/11.07.2018 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Добрич за 2018 г. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик и шредер, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Добрич с ….


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


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на 3 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. Левски и ВСС за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на три броя климатици /BTU 12000/ за работни помещения, 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. Левски с …..


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 15 броя климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Велико Търново и ВСС за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на три броя климатици: /BTU 18000/ - 2 бр. и /BTU 20000/  - 1 бр. за работни помещения на стойност …., както и общо монтаж и демонтаж на климатичните системи на стойност ….., 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. Велико Търново с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Велико Търново и ВСС за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 6 броя климатици /BTU 12000/ на стойност …., както и общо монтаж и демонтаж на климатичните системи на стойност ….., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Велико Търново с …..  


20. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 11.07.2018 г. относно извършване на разход за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания в сградата на Районен съд гр. Пирдоп.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността“ за определяне вида на разхода /основен, текущ ремонт, придобиване на ДМА/, при ремонта на стълбище и междуетажни площадки, както и монтиране на рампа за хора с увреждания.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на облекло на встъпил в длъжност младши съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца разходите, които предстои да бъдат извършени по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на стойност …. за изплащане на облекло на встъпил в длъжност младши съдия, да бъдат поети в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.
Мотиви:
При разработването на бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2018 г. са заложени средства за изплащане на облекло на младши съдии за 6 месеца. С писмо с изх. № ВСС – 998/26.01.2018 г. органите на съдебната власт са уведомени за размера на заложените средства за заплати, осигурителни вноски и облекло на младшите съдии по бюджетите им за 2018 г.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изработка и монтаж на прозорец.
Извлечение от протокол № 24/11.07.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик разходите за текущ ремонт – изработка и монтаж на прозорец, да бъдат извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.

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

23. 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“ с …..
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 § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния административен съд за 2018 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с ….
3. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ със ….
 в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с …
4. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със …
 в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с …


25. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Административен съд гр. Русе 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 Административен съд гр. Русе за 2018 г. с …. с цел правилното осчетоводяване на разхода свързан с отпуснати средства за подмяна на дефектирал топлообменник, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Русе с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Русе с ….
Мотиви:
Топлообменникът не може да бъде разглеждан като самостоятелен дълготраен актив, а е част от инсталация без отделна стойност и разхода следва да бъде определен като текущ ремонт по § 10-00 „Издръжка“.

Разни.

30. ОТНОСНО: Привеждане на дейността на ВСС в съответствие с новите нормативни изисквания в областта на защита на личните данни и сключване на граждански договор с д-р …..

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТТЕГЛЯ т. 30 от дневния ред.


31. ОТНОСНО: Проект на одитен доклад и проект на одитно становище от Сметна палата във връзка със заверка на Годишния финансов отчет на съдебната власт за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение проект на одитен доклад на Сметната палата № 0400113917 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2017 година.
Пленумът на Висшия съдебен съвет няма да изразява писмено становище по проекта на одитен доклад, съгласно чл. 54, ал. 11 от Закона за Сметната палата.
Мотиви:
Съгласно чл. 54, ал. 8 от Закона за Сметната палата, ръководителят на одитния екип изготвя проект на одитен доклад, съдържащ одитно мнение относно финансовия отчет, при спазване на изискванията на този закон, международно признатите одитни стандарти и актовете на Сметната палата. Одитното мнение относно финансовия отчет може да бъде: 1. Немодифицирано мнение; 2. Квалифицирано мнение; 3. Отрицателно мнение; отказ от изразяване на мнение.
От приложения проект на одитен доклад в част II е видно заключението на ръководителя на одитния екип: „Включените в Част II на настоящия одитен доклад констатации не се отнасят за съществени неправилни отчитания и не описват случаи, в които Сметната палата не е в състояние да получи достатъчни и уместни доказателства, за да достигне до заключение, че консолидирания финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания. Поради това не се изисква модификация на одитното мнение.“ 


32. ОТНОСНО: Съгласуване на проект на Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проект на Класификатор на длъжностите на съдебната администрация в Прокуратурата на Република България.


33. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Софийски градски съд на погрешно внесена парична гаранция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски градски съд да възстанови с код 90 по набирателната си сметка парична гаранция в размер на …. по т.д. № …. по описа на СГС, ТО.


34. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се плати задължение за такса битови отпадъци за 2018 г. в размер на …. за недвижим имот, находящ се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2.


35. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални въпроси от 09.07.2018 г. относно оспорване на начислена неустойка по договор № 93-00-235/24.04.2015 г. с „….“ ЕООД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение становището на Комисия по правни и институционални въпроси по т. 7 от заседание, проведено на 09.07.2018 г. за прихващане на неустойка по договор № 93-00-235/24.04.2015 г. с „…“ ЕООД.
ВЪЗЛАГА на началник отдел „Счетоводство и методология“ към дирекция „Бюджет и финанси“ при представяне на съответните документи от дирекция „УССВ“, да приспадне начислената неустойка от последното плащане по договор № 93-00-235/24.04.2015 г. с „….“ ЕООД.
 

36. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Окръжен съд гр. Русе за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил „…“ с рег. № … на Областна Дирекция на МВР гр. Русе.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, лек автомобил „…“ с рег. № … числящ се на Окръжен съд гр. Русе да се предостави безвъзмездно за управление на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на Областна Дирекция на МВР гр. Русе.
2. ВЪЗЛАГА на председателя на Окръжен съд гр. Русе да предприеме действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил. 


37. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. председател на Софийски градски съд за разкриване на сметка, по която да постъпват приходите и други постъпления в полза на бюджета от операции с картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в Инвестбанк АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски градски съд да открие и ползва отделна сметка, по която да постъпват приходите и други постъпления в полза на бюджета от операции с картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой в Инвестбанк АД, финансов център София-Витоша.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология“, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище“ за искането на Софийски градски съд за разкриване на отделна сметка, по която да постъпват приходите и други постъпления в полза на бюджета от операции с картови плащания по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ в Инвестбанк АД, финансов център София-Витоша.
 
 
38. ОТНОСНО: Допълнителна информация от председателя на Районен съд гр. Бургас относно наличието на „сини стаи“ в съдебния район.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията от председателя на Районен съд гр. Бургас относно наличието на „сини стаи“ в съдебния район.
 

39. ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация от …., журналист от в. „Сега“ с рег. № 28/05.07.2018 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА изготвената Информация, представена в Приложение № 1, по заявлението за достъп до обществена информация с рег. № 28/05.07.2018 г. в регистъра по ЗДОИ.
 2. ИЗПРАЩА решението на комисията и приложената информация на отговорното лице по ЗДОИ за предприемане на действия по реда на раздел IV, т. 1 от Вътрешните правила за достъп до обществената информация във ВСС.


40. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.06.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.06.2018 г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.06.2018 г.  


41. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Окръжен съд гр. Шумен за подписване на анекс за предоговаряне на платежни услуги от обслужващата банка на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с изх. № 2500/03.07.2018 г. на Окръжен съд гр. Шумен.


42. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация“ към СК от 04.07.2018 г. относно увеличаване щатната численост на съдебните служители в Софийски районен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА  разкриването на 12 щатни бройки за съдебни служители в Софийски районен съд, считано от 01.09.2018 г., като същите ще  бъдат финансово обезпечени за сметка на реализирани икономии по бюджета на съдебната власт.


43. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация“ към СК от 04.07.2018 г. относно трансформация на длъжности за съдебни служители в Районен съд гр. Тетевен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА извършването на трансформация на длъжности за съдебни служители в Районен съд гр. Тетевен, както следва:
- 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „чистач“  в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „административен секретар“;
-  0,5 /половин/ свободна щ.бр. за длъжността „човешки ресурси/касиер“ в 0,5 /половин/ щ.бр. за длъжност „чистач“, като същите могат да бъдат финансово обезпечени за сметка на реализирани икономии от органите на съдебната власт по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

44. ОТНОСНО: Покана за регистриране на участници в проектни екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ за периода 2018 г. – 2019 г., изпратена от КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат извършени разходи за участие на определените от Пленума на ВСС членове и при необходимост преводач/и в съвместната среща на проектните екипи на ЕМСС, която ще се проведе в гр. Букурещ, Румъния, за периода 16-19 септември 2018 г.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицинска застраховка на командированите лица, както и при необходимост разходите за хонорар на преводач/и са за сметка на Висшия съдебен съвет.


46. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 19.07.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 19.07.2018 г.

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2018 г.

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

„Дава съгласие“

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

2.2. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани магистрати.

2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани магистрати.

2.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани магистрати.

2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на магистрат в работна група към ВСС.

2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на огнеупорен сейф за съхранение на класифицирана информация.

2.7. Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Брезник за корекция на отпуснатата сума за основен ремонт на външно стълбище и входна врата.

2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за текущ ремонт на съдебна зала и подмяна на 2 броя врати на зала.

2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за ремонт на входно преддверие, стълбищна клетка, фоайе пред съдебни зали, две канцеларии и обзавеждане. 

2.10. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за присъединяване на сградата на Съдебна палата – Силистра към газоразпределителната мрежа.

2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на климатик и шредер.

2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на климатик.

2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици.

2.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 15 броя климатици.

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

3.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

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

3.3. Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Административен съд гр. Русе за 2018 г.

5. Разни.

5.1. Проект на одитен доклад и проект на одитно становище от Сметна палата във връзка със заверка на Годишния финансов отчет на съдебната власт за 2017 г.

5.2. Възстановяване по набирателната сметка на Софийски градски съд на погрешно внесена парична гаранция.

5.3. Предложение на председателя на Окръжен съд гр. Русе за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил „….“ с рег. № .. на Областна Дирекция на МВР гр. Русе.

5.4. Предложение от и.ф. председател на Софийски градски съд за разкриване на сметка, по която да постъпват приходите и други постъпления в полза на бюджета от операции с картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в Инвестбанк АД.

5.5. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.06.2018 г.


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



