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П Р О Т О К О Л   № 25
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 25 юли 2018 г.



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


ОТСЪСТВА	Т: Боряна Димитрова и Севдалин Мавров

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

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”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г.,
Р Е Ш И :

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.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командирован магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г.,
Р Е Ш И :

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 магистрат,
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 магистрат. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Дупница 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 магистрат. 


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

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г.,
Р Е Ш И :

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 магистрат,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен 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. Ихтиман за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г.,
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован магистрат в орган на съдебната власт в друго населено място на страната, различно от постоянната му месторабота.
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Средец за 2018 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни на командирован съдия от Районен съд гр. Малко Търново в Районен съд гр. Средец /за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г./, както следва: 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Средец с ….


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г.,
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета на Районен съд гр. Луковит за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изплащане възнагражденията на съдебни заседатели до края на годината, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Луковит с …..
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Луковит с …..
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Луковит по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …. с цел осигуряване на средства за изплащане възнагражденията на съдебни заседатели до края на годината.
Средствата са за сметка на резерва от наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на АТЦ.
Извлечение от протокол № 25/18.07.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Благоевград за 2018 г. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на АТЦ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Благоевград с …..


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на част от покрива.
Извлечение от протокол № 25/18.07.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС, с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на част от покрива на сградата на съда.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за подмяна на осветителни тела и ремонт на помещение на ПОС-терминално устройство.
Извлечение от протокол № 25/18.07.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., от които …. – за подмяна на негодни осветителни тела и …. за ремонт на помещение на ПОС-терминално устройство.
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 Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на 31 броя компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 20/17.07.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Административен съд София-град за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 31 бр. компютърни конфигурации, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд София-град с …..


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой преносим компютър.
Извлечение от протокол № 20/17.07.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Апелативен съд гр. Пловдив за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой преносим компютър, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Апелативен съд гр. Пловдив с ….
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 5 броя климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Перник и ВСС за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на пет броя климатици за работни помещения, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Перник с ….


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на една нова копирна машина и извършване на ремонт на функционираща такава.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г.,
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Бургас за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой копирна машина, 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. Бургас с …..
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Бургас за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на копирна машина, 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. Бургас с ….
 

13. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна система „NForce“.
Извлечение от протокол № 20/17.07.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Велинград за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на компютърна система „NForce“ за съдебно-изпълнителната служба, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Велинград с …..
3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Велинград със ….

 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на шредер за регистратура класифицирана информация.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Провадия за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой шредер за регистратура класифицирана информация, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Провадия със …...

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Дупница разходите, които предстои да бъдат извършени по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала“ на стойност ….. за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител, да бъдат поети в рамките на утвърдения бюджет на съда 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”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г.,
Р Е Ш И :

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“ със …


17. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Севлиево за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г.,
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета на Районен съд гр. Севлиево за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изплащане възнагражденията на съдебни заседатели до края на годината, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Севлиево с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Севлиево с …...
Мотиви:
При разработването на бюджета на Районен съд гр. Севлиево за 2018 г. са заложени допълнителни средства за покриване нуждите на съда.

Разни.

20. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Административен съд гр. Плевен относно промяна на лихвените проценти от обслужващата банка на съда.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Поставеният въпрос е от компетентността на председателя на Административен съд гр. Плевен.
2. Обръща внимание на председателя на Административен съд гр. Плевен, че комисия „Бюджет и финанси“ многократно се е произнасяла по поставения въпрос.


21. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Бургас за инсталиране на две допълнителни терминални устройства ПОС за обслужване на транзитната сметка и сметката за чужди средства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


22. ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация от Доротея Дачкова Николова, журналист от в. „Сега“ с рег. № 29/05.07.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА изготвената Информация по въпроси 3 и 4 от Заявлението за достъп до обществена информация с рег. № 29/05.07.2018 г. в регистъра по ЗДОИ.
2. ИЗПРАЩА решението по т. 22 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.


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


				ЧЛЕНОВЕ:  /П/ ГЕОРГИ КУЗМАНОВ


						 /П/ ГЕРГАНА МУТАФОВА


						/П/ КАЛИНА ЧАПКЪНОВА
			
				
						


