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П Р О Т О К О Л   № 27
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 16 август 2018 г.



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




От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси.

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“ 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.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за изплащане на възнаграждение на лице, наето по сключен договор по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания.

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 за 2018 г. на Районен съд гр. Димитровград по § 02 00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на ……….. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждение на лице, наето по сключен договор по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания.
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 Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитни комисии.  

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

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Благоевград за 2018 г. с ……….. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитни комисии за младши съдии и прокурори в органите на съдебната власт, както следва:
НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ………..
 УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Благоевград с ………..


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати и съдебен служител.  

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

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Бургас за 2018 г. с ……….. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати и съдебен служител, във връзка с участие в среща на Работни групи, както и участие на магистрат в изпитна комисия за провеждане на изпити за младши съдии, както следва:
НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с……….
……..
УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Бургас с       ………..


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати.

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 командировани магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ……….. 
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ………..
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ………..


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за изплащане на разлика в работна 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 Апелативен съд гр. Велико Търново за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ……….. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ………..


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитна комисия.  

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

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Габрово за 2018 г. с ……….., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитна комисия за провеждане на финални изпити за младши съдии, както следва:
НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ………..
УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Габрово с ………..



8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командироване на магистрати.  
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. Смолян за 2018 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване магистрати, за участие в мероприятия на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по граждански и търговски дела в Република България и участие в изпитни комисии за младши съдии, както следва:
НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ………..
 УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Смолян с      ………..



9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командироване на магистрат.  

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. Стара Загора за 2018 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване магистрат, за участие в изпитните комисии за младши съдии в края на обучението им в НИП, както следва:
НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ………..
 УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Стара Загора с ………..



10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и изплащане на облекло на новоназначен служител.

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 за 2018 г. на Военен съд гр. Пловдив по § 02 00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на ……….., от които ……….. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и ……….. за изплащане на облекло на новозназначен служител на длъжност „чистач“.
Средствата в размер на ……….. са за сметка на наличностите по сметки от преходни години по бюджета на съдебната власт.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства, във връзка изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка.


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. Пловдив по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с ……….. с цел осигуряване на средства, във връзка изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет „Авариен ремонт на покрив над етаж 6 на четири плюс шестетажна административна сграда част от Съдебна палата гр. Пловдив и авариен ремонт на хидроизолацията на покрива на подземен гараж с вход ул. „Фр. Ж. Кюри“ /сега архив на РС гр. Пловдив/, част от съдебна палата гр. Пловдив“.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.



12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за изработка и монтаж на несветещи букви и информационна табела.  

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 на Районен съд гр. Чирпан за 2018 г., с цел осигуряване на средства за изработка и монтаж на несветещи букви и информационна табела, както следва:  
НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ………..
 УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Чирпан с ………..


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за заплащането на надвишени количества строително-монтажни работи.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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 бюджетите на Окръжен съд гр. Разград и Висш съдебен съвет по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2018 г. с цел осигуряване на средства за заплащането на надвишени количества строително-монтажни работи, съгласно тристранен протокол между Възложител, Изпълнител и Строителен надзор за обект: „Основен ремонт, с укрепване на стоманобетонови колони пред главен вход на сградата на Окръжен съд гр. Разград“.
1.	НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с ………..
2.	УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Разград за 2018 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с 10 390 лв. 
3.   Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на ……….. за заплащането на надвишени количества строително-монтажни работи, съгласно тристранен протокол между Възложител, Изпълнител и Строителен надзор за обект: „Основен ремонт, с укрепване на стоманобетонови колони пред главен вход на сградата на Окръжен съд гр. Разград“, 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. 


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на допълнителни средства за СМР по изграждане на асансьорна уредба за възлагане на аксесорни договори.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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 бюджетите на Висш съдебен съвет Районен съд гр. Гоце Делчев за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изграждане на асансьора в Съдебна палата гр. Гоце Делчев и възлагане на строителен надзор и авторски надзор за обекта.
1.	НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ………..
2.	УВЕЛИЧАВА бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Гоце Делчев по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с ………..
3.   Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на ……….. за изграждане на асансьора в Съдебна палата гр. Гоце Делчев и възлагане на строителен надзор и авторски надзор за обекта, 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. 



15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонтни дейности в сградата на съда.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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. Варна по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. в размер на ………. от които ………. - цялостен ремонт на коридора на 4 етаж, 18 броя врати и частичен ремонт на помещенията, ………. - ремонтни дейности в кабинети, ………. - изработка, доставка и монтаж на мебели в кабинети, ……….. - цялостен ремонт, доставка и монтаж на вградени мебели на кабинет.
     Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
     2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Варна за 2018 г. с цел осигуряване на средства за демонтаж, доставка и монтаж на 5 броя климатици, до стойността на определените лимити -  ………. с ДДС, както следва.
2.1. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ……….. 
2.2.	УВЕЛИЧАВА бюджета за 2018 г. на Окръжен съд гр. Варна  по § 10-00 „Издръжка“ с ………..




16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за текущ ремонт на две помещения /стая за деловодство и синя стая/.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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. Горна Оряховица по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с ………….. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на две помещения /стая за деловодство и синя стая/.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.



17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения, коридори и съдебни зали в Съдебната палата в гр. Кюстендил.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с ………….. с цел за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения, коридори и съдебни зали в Съдебната палата в гр. Кюстендил.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.



18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за текущ ремонт на канцеларии, външно и вътрешно стълбище в Съдебната палата в гр. Харманли.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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. Харманли по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с ……….. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на канцеларии, външно и вътрешно стълбище в Съдебната палата в гр. Харманли.
   Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за извършване на авариен текущ ремонт на покрив на северно крило в сградата на съда.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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. Търговище по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с ……….. с цел осигуряване на средства за извършване на авариен текущ ремонт на покрив на северно крило в сградата на съда.
   Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
Указва на административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище след възстановяване на сумите от другите ползватели незабавно да бъде уведомен Висшия съдебен съвет за предприемане на действия за корекция на бюджета на съда.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на основен покрив на Съдебната палата в гр. Стара Загора, покрив на застроен английски двор и на съдебни зали.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с ………….. с цел осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на основен покрив, покрив на застроен английски двор и ремонт на съдебни зали.
   Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.



21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за текущ ремонт - подмяна на негодна дървена прозоречна дограма.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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. Левски по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с ……….. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт - подмяна на негодна дървена прозоречна дограма.
   Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.



22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за текущ ремонт – довършване на топлоизолация по фасади и отстраняване на последиците от образуван конденс в две помещения в Съдебната палата в гр. Попово.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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. Попово по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с ……….. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт – довършване на топлоизолация по фасади и отстраняване на последиците от образуван конденс в две помещения.
   Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.



23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за основен ремонт на отоплителна система и газификация.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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 бюджетите на Висш съдебен съвет Районен съд гр. Дупница за 2018 г. с цел осигуряване на средства за основен ремонт на отоплителна система и газификация.
1.	НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ………..
2.	УВЕЛИЧАВА бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Дупница по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с ………..
3.   Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на ………. за основен ремонт на отоплителна система и газификация в 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.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за авариен текущ    ремонт – отстраняване на течове от отоплителната инсталация.  
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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 – отстраняване на течове от отоплителната инсталация.  
   Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.



25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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. Бяла по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с …………. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения с цел преместване на съда по време на строителството на нова Съдебна палата в гр. Бяла.  
   Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на тераси над съдебни зали.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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. Костинброд по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с ……….. с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на тераси над съдебни зали.
   Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.



27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителната инсталация на съда.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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. Казанлък по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с ……….. с цел осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителната инсталация на съда.
  Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


  28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за освобождаване от имущество и предаване във вид, позволяващ започване на ремонтни работи.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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 :
Отлага разглеждането на искането до получаването на отговор от административния ръководител на Софийски районен съд с информация по т. 12.3 и отговора от министъра на отбраната на Република България с информация по т. 12.4 от решение на Комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 26/08.08.2018 г.



29. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на архивно оборудване.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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 извършване на корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Бургас за 2018 г. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на 13 бр. метални шкафа със секретно заключване за съхраняване на архивни дела.
    1. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ……….. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета за 2018 г. на Административен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка“ с ………..


30. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик относно обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строителни работи по отоплителна система и достъпна среда на сградата на Окръжен съд, гр. Пазарджик“.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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. Приема за сведение новата прогнозна стойност на обект „Проектиране и изпълнение на строителни работи по отоплителна система и достъпна среда на сградата на Окръжен съд гр. Пазарджик“ по § 51 „Основен ремонт на ДМА“.  Сумата на поетия ангажимент се променя от ……….. на …………... Средствата са за сметка на неразпределения резерв за проектиране и основен ремонт на сгради за 2018 година.
2.   Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на ……….. за промяна прогнозна стойност на обект „Проектиране и изпълнение на строителни работи по отоплителна система и достъпна среда на сградата на Окръжен съд гр. Пазарджик“ от …………... на ……….., 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.
31. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на подвижен климатизатор.
Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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 бюджетите на Висш съдебен съвет Административен съд София-град за 2018 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на подвижен климатизатор за работно помещение на служителите от служба „Връчване на съдебни книжа и призовки”.
1.	НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ………..
2.	УВЕЛИЧАВА бюджета за 2018 г. на Административен съд София-град  по § 10-00 „Издръжка“ с ………..


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуван на 1 бр. климатик, монтаж и димонтаж на стар климатик. 


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 на Районен съд гр. Монтана за 2018 г. в размер на ……….., в т.ч. ……….. за закупуване на 1 бр. климатик за съдийски кабинет, ……….. за монтаж и ………. за демонтаж на стар климатик, както следва:
НАМАЛЯВА § 52 00 “Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ………..;
УВЕЛИЧАВА § 52 00 “Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Монтана с ………..
Мотиви: Отпуснатите средства са съобразени с размера на утвърдените с решение по т. 32 от протокол № 10/06.03.2017 г. на Пленума на ВСС пределни ценови лимити за закупуване на климатици на работни помещения.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.


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. Плевен за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ……….. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател по автокаско на служебен автомобил ………., с рег. № ………..
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.



34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на прeдявено вземане.

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 районен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на ……….., с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 27.06.2018 г., издаден от Софийски районен съд.
Средствата в размер на ……….. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдената власт.


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на два броя самолетни билети.

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 бюджетите на Висш съдебен съвет на Апелативен съд гр. Варна за 2018 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на два броя самолетни билети по маршрут гр. Варна – гр. Нюрнберг за периода 09.09.2018 г. – 13.09.2018 г., както следва:
1.	НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с               ………..
2.	УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Варна с   ………..


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

36. 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 79 810 лв., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 01-00 „Заплати“ с ………..
по § 10-00 „Издръжка“ с ………..
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. с ……….., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с …………
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с ……….
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ………..


37. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирана промяна по бюджетите на Окръжен съд гр. Враца и Районен съд гр. Оряхово 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 извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетите на Окръжен съд гр. Враца и Районен съд гр. Оряхово за 2018 г., в размер на ……….., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдия от м. 07.2018 г. до м. 12.2018 г., както следва:
НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Окръжен съд гр. Враца с ………..
УВЕЛИЧАВА  § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Оряхово с ………..


Разни.

38. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой. 

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

ДАВА СЪГЛАСИЕ Върховния касационен съд да открие и ползва отделна сметка, по която да постъпят 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 Райфайзенбанк, клон ул. „Г. С. Раковски“ № 135.
ДАВА СЪГЛАСИЕ Върховния касационен съд да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя терминални устройства ПОС.
ВЪЗЛАГА на Гинка Георгиева – и.д. началник отдел „Счетоводство и методология“, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държано съкровище“ за искането на Върховен касационен 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 Райфайзенбанк, клон ул. „Г. С. Раковски“ № 135.
 

39. ОТНОСНО: Съгласуване на проект на финансова обосновка на Прокуратурата на Р България по Проект на Правилник за прилагане на Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателно производство.

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

СЪГЛАСУВА проект на финансова обосновка по Проект на Правилник за прилагане на Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателно производство.



40. ОТНОСНО: Писмо с изх. № 2340/27.07.2017 г. на Прокуратура на Р България, с което е препратено запитване от ……….  относно актуализиране на основната й месечна заплата за следовател в Окръжна прокуратура гр. Благоевград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Не е налице възможност да бъде въведено изменение/актуализиране на основната месечна заплата на магистрат, чийто акт за заемане на длъжност е прекратен преди постановяването на решение по т. 39.1 на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/31.05.2018 г.




41. ОТНОСНО: Жалба от ………. относно изплащане на сума за облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

	    ПРЕПРАЩА жалба с вх. № ВСС-10158/07.08.2018 г. на административния ръководител на Софийски районен съд, по компетентност.



42. ОТНОСНО: Възстановяване на надвнесен наем на Обединена българска банка АД.

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

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде възстановена сума в размер на  …………... по сметка на Обединена българска банка АД, представляваща надвнесен наем за месец юни и юли по прекратени договори за наем.



43. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Прокуратура на Р България на преведена парична гаранция.

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

ДАВА СЪГЛАСИЕ Прокуратура на Р България да възстанови с код 90 по набирателната си сметка парична гаранция в размер на ……….., за да бъде възстановена на вносителя ……………. 



44. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Софийски градски съд на преведен депозит за СИЕ.


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

ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски градски съд да възстанови с код 90 по набирателната си сметка депозит за СИЕ по ГД 4222/11 г. в размер на ………….


45. ОТНОСНО: Доклад за изпълнението на дейностите по проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение доклада за изпълнението на дейностите по проект „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ по Договор BG05SFOP001-3.001-0017-СО1/17.11.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    2. Препоръчва на ръководителите на проектите в докладите за изпълнението на проекта да се включат данни заложени в решението на Пленума на ВСС по т. 40.1 от 31.05.2018 г.
  3. В изпълнение на решение на Пленума на ВСС по т. 40.1 от 31.05.2018 г. препоръчва на ръководителя на проекта да внесе изготвеният доклад за разглеждане на заседание на Пленума на ВСС.


46. ОТНОСНО: Необходимост от актуализиране на договореностите с обработващите лични данни, с цел включване в тях на всички задължителни реквизити съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

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


УПЪЛНОМОЩАВА представляващия на Висшия съдебен съвет да подпише допълнителни споразумения по всички сключени договори, по които Висшия съдебен съвет е възложил обработването на лични данни на обработващ по смисъла на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните), с оглед спазване на нормативните изисквания на същия.
 


47. ОТНОСНО: Становище относно финансовите възможности на органите на съдебната власт за разкриване на нови щатни бройки в Административен съд гр. Враца.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

   ПОДДЪРЖА своето становище по протокол № 22 от заседанието, проведено на 4 юли 2018 г.



48. ОТНОСНО: Становище относно финансовите възможности на органите на съдебната власт за разкриване на нови щатни бройки в Административен съд гр. Хасково.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

    ПОДДЪРЖА своето становище по протокол № 22 от заседанието, проведено на 4 юли 2018 г.


   49. ОТНОСНО: Искане от Национална агенция за приходите териториална дирекция София за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ изготвената Справка за начислените и изплатени възнаграждения за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г. на …………….
 	    2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне на справката на Национална агенция за приходите териториална дирекция София.



   50. 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.
                    Извлечение от протокол № 26/08.08.2018 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. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г., от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" към 30.06.2018 г.
 	    


    
 51. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил на органите на съдебната власт.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

    1. ВЪЗЛАГА на Гинка Георгиева – и.д. началник отдел „Счетоводство и методология“, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от служебен автомобил, числящ се на Върховен касационен съд, както следва:
    - лек автомобил ………. с допълнително оборудване – 1 бр. имобилайзер МАК, 5 бр. лети джанти, 5 бр. зимни гуми и 5 бр. летни гуми, изминат пробег 295 100 км., дата на регистрация 2002 г.
    2. Исканията да бъдат изпращани към председателя на Върховен касационен съд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
52. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Софийски районен съд за безвъзмездно предоставяне на движими вещи на органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

    1. ВЪЗЛАГА на Гинка Георгиева – и.д. началник отдел „Счетоводство и методология“, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от техника, съгласно приложения списък, числяща се на Софийски районен съд.
    2. Исканията да бъдат изпращани към председателя на Софийски районен съд. 


53. ОТНОСНО: Уведомление от БНБ във връзка със запитване на Главния инспекторат при Министерски съвет относно възможностите за достъп до Централния кредитен регистър. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с изх. № БНБ-83849/01.08.2018 г. на подуправителя, ръководещ управление „Банково“ на БНБ. 


54. ОТНОСНО: Уведомление от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за предприетите действия с оглед упражняване правомощията на основание чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с изх. № 8783/01.08.2018 г. на Районен съд гр. Лом.


55. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за определяне на възнаграждение до размера на възнаграждението на съдия в окръжен съд на съдия по вписванията.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с изх. № 835/24.07.2018 г. на Районен съд гр. Тервел.


56. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за определяне на възнаграждение до размера на възнаграждението на съдия в окръжен съд на държавен съдебен изпълнител.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с изх. № 836/24.07.2018 г. на Районен съд гр. Тервел.


57. ОТНОСНО: Уведомление от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли относно одобрение на разход за заплащане на допълнително възнаграждение във връзка заместване на съдия по вписванията при РС гр. Харманли.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с изх. № 2687/31.07.2018 г. на Районен съд гр. Харманли.
Поставеният въпрос е от компетентност на административния ръководител на Районен съд гр. Харманли.


58. ОТНОСНО: Уведомление от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за подписване на Анекс към Рамков договор за банково обслужване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение уведомлението от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за подписване на Анекс към Рамков договор за банково обслужване на съда.


59. ОТНОСНО: Писмо от заместника на административния ръководител на Софийски районен съд относно възникнали проблеми при събиране на съдебни вземания.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА  писмо  с изх. № 9002224/09.08.2018 г.  на заместник председателя на  Софийски районен съд  на Комисия по правни и институционални въпроси, по компетентност.

         Мотиви:
    Текущото начисляване и отчитане на вземания от ЧСИ и  отчитането на постъпилите  суми от събраните вземания по сметката на съответния ОСВ са описани в Счетоводната политика на съдебната власт. В единния счетоводен продукт е създадена номенклатура със списъка на ЧСИ, които са изявили желание за събиране на вземанията на ОСВ, който своевременно се актуализира. Дадени са указания на ОСВ ежегодно да извършват инвентаризация на вземанията си.
60. ОТНОСНО: Преписка образувана по сигнал на ……………….. от гр. Враца, изпратена от Комисия по професионална етика към СК и ПК на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :


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



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


				ЧЛЕНОВЕ:   /П/         ГЕРГАНА МУТАФОВА


						 /П/         КАЛИНА ЧАПКЪНОВА


         			                                           /П/         СЕВДАЛИН МАВРОВ

										



