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П Р О Т О К О Л   № 28
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 22 август 2018 г.



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


ОТСЪСТВА	Т: Боряна Димитрова и Георги Кузманов


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



ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2018 г.


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

ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2018 г.
Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2018 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”,
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 Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.


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. Силистра по § 02 00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на ………… с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Средствата в размер на ………… са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.



4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.


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 доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение, 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. Чирпан с …………


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


5. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Върховния касационен съд 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 Върховния касационен съд за 2018 г., в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази в рамките на утвърдения бюджет на Върховен касационен съд за 2018 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 37 от ПМС № 332/28.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с                                         …………
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с                        ..……….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с                                                                                                 …………
в т.ч. за дейността за учебните и почивните бази с                   …………



6. 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.  по § 10-00 „Издръжка“ с …………., съгласно Приложение № 1.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …………., съгласно Приложение № 1.


Одитни доклади.

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

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

1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и препоръки за подобряване на дейността на Районен съд гр. Етрополе.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.
3. Одобрява действията предвидени в плана за действие, утвърден от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за изпълнението на препоръки по т. 1.1, т. 1.2 и т. 5 от таблицата с препоръки към одитния доклад.


Разни.

8. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия с предложение от страна на Община Провадия за подписване на Споразумение за партньорство с цел кандидатстване в процедура за подбор на проектни предложения по приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.


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


	    Приема проекта за Споразумение за партньорство с цел кандидатстване в процедура за подбор на проектни предложения по приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. с община Провадия за саниране на сградата на Съдебната палата гр. Провадия, находяща се на ул. „Ал. Стамболийски“ № 23.


9. ОТНОСНО: Извършване на разход във връзка с решение на комисия „Управление на собствеността“ за съвместно финансиране на реконструкция на покрив на административна сграда, в която се помещават Община Омуртаг и Районен съд гр. Омуртаг.
Извлечение от протокол № 45/30.08.2017 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 да бъде извършен разход в размер на ………….. за реконструкцията на покрив на административна сграда, в която се помещава Районен съд гр. Омуртаг.
Средствата да бъдат преведени на Община Омуртаг, съгласно приложената фактура.
Мотиви: Обектът за реконструкцията на покрив е включен в поименното разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на органите на съдебната власт за 2018 г., съгласно решение по т. 65 от протокол № 19/05.07.2018 г. на Пленума на ВСС.



10. ОТНОСНО: Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност“ с информация за процедурата на Европейската комисия /ЕК/ за подбор на командировани национални експерти /КНЕ/ в структурата на ЕК.
Комисия „Бюджет и финанси”,
Р Е Ш И :

Становище по процедура за одобрение на кандидати за участие в процедури на Европейската комисия (ЕК) и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за подбор на командировани експерти, Комисия „Бюджет и финанси“ ще изразява в случай на командироване на избраните от ЕК и ЕСВД кандидати.



11. ОТНОСНО: Покана от ГД „Правосъдие и потребители“, отдел „Съдебни политики и върховенство на закона” на Европейската комисия, във връзка с предстояща среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 28 септември 2018 г. в гр.Брюксел, Белгия.



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


1. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да командирова Христина Тодорова - директор на дирекция „Международна дейност“ в АВСС, за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, за периода 27 – 29 септември 2018 г., в гр. Брюксел, Белгия.
2.  Пътните разходи и разходите за настаняване са за сметка на Европейската комисия. 
            3. Разходите за дневни пари за три дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.




12. ОТНОСНО: Определяне на член на ВСС, който да подпише допълнително споразумение с представляващия ВСС във връзка с писмо на Конституционен съд на Република България изх. № 278/20.08.2018 г. 



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


	        УПЪЛНОМОЩАВА Севдалин Мавров – изборен член на ВСС да подпише допълнително споразумение с представляващия ВСС във връзка с писмо на Конституционен съд на Р България изх. № 278/20.08.2018 г.



    13. ОТНОСНО: Писмо на НСИ за представяне на информация за средната работна заплата.


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

     Приема за сведение писмото изх. № 07-04-422/10.08.2018 г. на НСИ за представяне на информация за средната работна заплата.



14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. шредери.


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

     Не дава съгласие за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2018 г. с цел за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. шредери.




15. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд гр. София и писмо от НИП относно размера на трудово възнаграждение на съдия Татяна Грозданова, командирована като постоянен преподавател в НИП.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :


              Трудовото възнаграждение на съдия Татяна Грозданова следва да се изплаща съгласно определеното в Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи за длъжността „съдия в ОС“.




  16. ОТНОСНО: Окончателен Одитен доклад № 0400113917, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2017 г. и приложеният към него заверен финансов отчет. 

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

ПРИЕМА за сведение окончателен Одитен доклад № 0400113917, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Висшия съдебен съвет за 2017 г. и приложеният към него заверен финансов отчет. 
Докладът да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.



17. ОТНОСНО: Доклад на Даниела Петровска – директор на „ОАД“ във връзка с решение на КБФ по протокол № 23/11.07.2018 г., т. 46


Комисия „Бюджет и финанси”,
Р Е Ш И :


Отлага разглеждането на точката. От предоставената информация не става ясно каква квалификационна степен притежават назначените служители и на какви длъжности са назначени
Възлага на директора на дирекция „ОАД“ да изиска допълнителна информация от фирмите.



18. ОТНОСНО: Предложение за обезпечаване на съдилищата с щатни бройки за съдебни служители на длъжност „връзки с обществеността“ от комисия „Съдебна администрация“ към СК на ВСС по т. 3 от пр. № 10/16.07.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предложенията за разкриване на нови щатни бройки не могат да бъдат финансово обезпечени в рамките на бюджета за 2018 г.
Предложените за разкриване на нови щатни бройки за съдебни служители на длъжност „връзки с обществеността“ ще бъдат включени и остойностени в проектобюджета на съдебната власт за 2019 г.




19. ОТНОСНО: Предложение за обезпечаване на съдилищата с щатни бройки за съдебни служители на длъжност „съдебен помощник“ и на длъжност „служител по сигурността на информацията“ от комисия „Съдебна администрация“ към СК на ВСС по т. 4 от пр. № 10/16.07.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :


Предложенията за разкриване на нови щатни бройки не могат да бъдат финансово обезпечени в рамките на бюджета за 2018 г.
Предложените за разкриване на нови щатни бройки за съдебни служители на длъжност „съдебен помощник“ – 70 щ.бр. и длъжност „служител по сигурността на информацията“ – 25 щ.бр. ще бъдат включени и остойностени в проектобюджета на съдебната власт за 2019 г.







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


				ЧЛЕНОВЕ:  /П/              ГЕРГАНА МУТАФОВА


						 /П/             КАЛИНА ЧАПКЪНОВА

						 /П/             СЕВДАЛИН МАВРОВ

							
					


	


