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П Р О Т О К О Л   № 26
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 1 август 2018 г.



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


ОТСЪСТВА	Т: Георги Кузманов 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: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2018 г., във връзка с писмо с вх. № ВСС-8542/30.07.2018 г. на министъра на финансите.

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

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 вх. № ВСС-8542/30.07.2018 г. от министъра на финансите, както следва:

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                                     ………….


 УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С:                                ………….
               В т.ч.
               по показатели и подпоказатели, както следва:
Текущи разходи                                                                             ……….. 
Персонал                                                                                       ………...

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 с изх. № 04-13-197/27.07.2018 г. /вх. № ВСС-8542 от 30.07.2018 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”,
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“ 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 гр. Благоевград 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 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 командирован магистрат. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Благоевград 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. 



4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изработка и монтаж на ограда, ведно с плъзгаща се врата.
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 корекция по бюджета на Административен съд гр. Добрич и ВСС за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ………. с цел осигуряване на средства за изработка и монтаж на ограда, ведно с плъзгаща се врата за сградата на съда, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ……...
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Добрич с ……...



5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за текущ авариен ремонт на част от дограмата.
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 по бюджета на Районен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с ……... с цел осигуряване на средства за текущ авариен ремонт на част от дограмата в сградата на съда.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.



6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за обособяване на център по медиация.
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 по бюджета на Окръжен съд гр. Шумен по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с ……... за извършване на строително монтажни работи/строително ремонтни работи /……….../ и за обзавеждане на център по медиация /……../.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.



7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения.
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 по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Омуртаг по § 10-00 „Издръжка“ със ……... с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.



8. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на токозахранващо устройство за структурната мрежа в сградата на съда.
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 Районен съд гр. Велинград за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на токозахранващо устройство за структурната мрежа в сградата на съда, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със ……….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Велинград със ……….
 


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на наводнено помещение.
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 по бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с ………. с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на наводнено помещение.
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 Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на водосточни тръби.
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 по бюджета за 2018 г. на Окръжен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка“ с ……….. с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на водосточни тръби.
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. Свиленград за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на ВиК инсталацията.
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 по бюджета на Районен съд гр. Свиленград по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с ………. с цел осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на ВиК инсталацията.
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 Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на санитарни помещения.
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 по бюджета за 2018 г. на Окръжен съд гр. Плевен по § 10-00 „Издръжка“ с ………. с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на санитарни помещения.
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 Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на санитарни помещения.
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. Айтос за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ със ………... с ДДС, с цел осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на санитарни помещения в сградата на съда. 
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.



14. ОТНОСНО: Искане от зам. председателя на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за текущ ремонт на стенен газов котел и канализационна система.
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 по бюджета на Административен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с ………. за текущ ремонт на стенен газов котел /………../ и текущ ремонт на канализационна система (сутерен) включващ доставка и монтаж на канализационна помпа /……../.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.



15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изграждане на пожароизвестителна и звуково-оповестителна система.
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 :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Дупница за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изграждане на пожароизвестителна и звуково-оповестителна система, 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. Дупница с ……...
2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на ……... за изграждане на пожароизвестителна и звуково-оповестителна система в сградата на Районен съд гр. Дупница, 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. 


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатични системи.

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 Апелативен съд гр. Велико Търново за 2018 г. с ………., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой инверторна климатична система 18 BTU за сървърно помещение, 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. Велико Търново с ……...
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Апелативен съд гр. Велико Търново за 2018 г. с …….., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой инверторна климатична система 12 BTU, 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. Велико Търново с ……...
 
 
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за закупуване на сканиращ модул за копирна машина.

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

18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за ремонт на санитарни помещения.
Извлечение от протокол № 25/18.07.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността“ за представяне на оферти съобразени с пазарните цени в момента по всички позиции.


19. ОТНОСНО: Писма от Инспектората към ВСС с искане за корекция на бюджета за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на главния инспектор разхода за изплащане на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ на съдебен служител в размер на …….. да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на Инспектората към ВСС за 2018 г.
Препоръчва на главния инспектор при необходимост да се предприемат действия за вътрешно компенсирана промяна между § 01-00 „Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с цел осигуряване на средства за изплатени и предстоящи за плащане възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО и вътрешно компенсирана промяна между § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ и § 10-00 „Издръжка“ с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно Указанията за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2018 г.



20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина 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. Бяла Слатина разходите, които предстои да бъдат извършени по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за изплащане на облекло, да бъдат поети в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.
При разработването на бюджета на Районен съд гр. Бяла Слатина за 2018 г. са заложени допълнителни средства за покриване нуждите на съда.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за изплащане на СБКО и облекло.


21. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение.

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 за 2018 г. на Административен съд София-град по § 10-00 „Издръжка“ в размер на ……….., с цел осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение за претърпени неимуществени вреди по изпълнителен лист от 24.07.2018 г., издаден от Софийски градски съд.
Средствата в размер на ……….. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдената власт.

 22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение.

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 за 2018 г. на Софийски градски съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на ………., с цел осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение за претърпени неимуществени вреди по изпълнителен лист от 29.03.2018 г., издаден от Районен съд – Стара Загора.
Средствата в размер на ………. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдената власт.


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”,
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 19 133 лв., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 01-00 „Заплати“ със …………..
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 § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ……….


24. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2018 г.

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

1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 	                                        …………….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с   	                                                                                   …………….
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази   с 	             ………....

ОТЛАГА на основание чл. 100, ал. 2 от Закона за публичните финанси взимането на решение във връзка с предложението за увеличение на бюджета на Прокуратурата на РБ за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с ………. до изготвяне на анализ след приключване на деветмесечието.

Мотиви: С първоначално утвърдения от Пленума на ВСС бюджет на Прокуратурата на РБ за 2018 г. /по тяхно предложение/ размера на средствата по §§ 02-08 „ Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение“ е …………. 
При изготвянето на проектобюджета за 2018 г. по предложение  на ПРБ предвидените средства по този подпараграф са в размер на ……………. 
В предложението за корекция е посочено, че към 30.06.2018 г. са изплатени непредвидени по бюджета на ПРБ обезщетения в размер на ……….., което ще доведе до недостиг на средства за изплащане на обезщетения, за които правното основание ще възникне м. декември 2018 г.
Към 30.06.2018 г. по данни от касовия отчет за изпълнение на бюджета на ПРБ, плана по този подпараграф е ……………..., а изразходените средства към 30.07.2018 г./по данни от счетоводната програма КОНТО/ са ………... или наличните средства с които ПРБ разполага към 30.07.2018 г. за изплащане на обезщетения са в размер на ……………..., което позволява да се отложи корекцията до извършването на  анализ след приключване на  деветмесечието, след което при необходимост ще бъде извършена корекция.


Одитни доклади.

28. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Смолян.

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

1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Смолян.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.
3. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за изпълнение на препоръките, дадени по т. 1.1, 2.3, 2.5 и 2.6 от одитния доклад.


29. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Хасково.

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

Приема резултатите – констатации, изводи и одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одитния ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Хасково.


Разни.


30. ОТНОСНО: Изготвяне на проектобюджет за 2019 г. и бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г. на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Във връзка с т. 2.2.4. от РМС № 51 от 31.01.2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г. и изготвянето на проекта на бюджет за 2019 г. и бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г. на съдебната власт, предлага на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ при необходимост да актуализира предоставената по т. 2 от Протокол № 7/26.02.2018 г. на комисия „Управление на собствеността“ информация в срок до 15.08.2018 г., относно необходимите средства за капиталови разходи за периода 2019 – 2021 г.
2. Във връзка с изготвянето на проектобюджета за 2019 г. и бюджетните прогнози за 2020 и 2021 г. на Висш съдебен съвет, в срок до 15.08.2018 г. директорите на дирекциите в АВСС, отдел "Европейски и международни програми и проекти" и звено „Финансови контрольори“ да предоставят на дирекция „Бюджет и финанси“ обосновани и остойностени предложения за нови дейности за периода 2019 – 2021 г., които нямат характер на постоянни текущи разходи и до сега не са предвиждани в бюджета на ВСС.


31. ОТНОСНО: Съгласуване на финансова обосновка към проект на Решение на Министерски съвет за отнемане, поради отпаднала необходимост на имот публична държавна собственост и предоставянето му за нуждите на Окръжен съд гр. Търговище.


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

Съгласува финансовата обосновка по Таблица №1 за разчетите на средствата, необходими за финансирането на дейностите, които произтичат по проекта на акт по Дейност №3: Предоставяне на Окръжен съд гр. Търговище и Таблица №2 за измененията в стойностите и натуралните показатели по бюджета, произтичащи от предлагания проект на акт в частта на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Търговище. 
Двата екземпляра от финансова обосновка да се изпратят в Областна администрация – Търговище.


32. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за II-ро тримесечие на 2018 г. 

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

1. Одобрява разходите за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за II-ро тримесечие на 2018 г. 
2. Одобрява разходите за командировки на председателя на Върховния касационен съд за II-ро тримесечие на 2018 г.
3. Одобрява разходите за командировки на директора на Националния институт на правосъдието за II-ро тримесечие на 2018 г.
4. Одобрява разходите за командировки на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за II-ро тримесечие на 2018 г.
5. Приема за сведение информацията за членовете на Висшия съдебен съвет участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по европейски и международни програми от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за I-во тримесечие и II-ро тримесечие на 2018 г.
6. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния административен съд, на Главния прокурор на Република България от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за II-ро тримесечие на 2018 г.


33. ОТНОСНО: Справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали застраховане“ АД във връзка със сключен договор ВСС-14770/06.11.2017 г. с ВСС за периода 01.04.2018 г. – 30.06.2018 г.


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

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали застраховане „АД за регистрираните застрахователни събития, отказани и  изплатените застрахователни суми по предявени претенции по сключен договор №ВСС - 14770/06.11.2017 г. с Висшия съдебен съвет за периода от 01.04.2018 г.-30.06.2018 г


34. ОТНОСНО: Подлежащи на изплащане обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

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

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат заплатени на ………. – ищец по адм.д. № 4131/2015 г. по описа на Административен съд София-град суми в размер на ……….. обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразен административен акт, както и законната лихва, считано от деня на увреждането до датата на предявяване на иска, ……….. разноски за адвокат, …….. държавна такса и …….. съдебни разноски за касационна инстанция.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат заплатени на …………. – ищец по адм.д. № 11660/2016 г. по описа на Административен съд София-град суми в размер на ………. обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразен административен акт, както и законната лихва върху обезщетението, за времето от влизане в сила на съдебното решение -22.03.2016 г. до окончателното изплащане на обезщетението, ……….. разноски за адвокат и ………. държавна такса.



35. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Административен съд гр. Ямбол относно реда за продажба на оръжие.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на председателя на Административен съд гр. Ямбол.


36. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Бургас за безвъзмездно предоставяне на движими вещи на Областна администрация гр. Бургас. 

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

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Окръжен съд гр. Бургас да предостави безвъзмездно на Областна администрация гр. Бургас движими вещи съгласно приложения опис, неразделна част от решението.


37. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Административен съд гр. Благоевград усвоените средства по § 51-00 „Основни ремонти на дълготрайните активи“ до м. юли 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с изх. № 135/25.07.2018 г. на Административен съд гр. Благоевград.

38. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Благоевград за повишаване събираемостта на публичните вземания.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с изх. № 274/17.07.2018 г. на Окръжен съд гр. Благоевград.

39. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Окръжен съд гр. Плевен за промяна на лихвените условия по сметките на съда от обслужващата банка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с изх. № 3941/23.07.2018 г. на Окръжен съд гр. Плевен.

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