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П Р О Т О К О Л   № 30
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 29 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“.


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 Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за обзавеждане на новопридобито помещение за деловодство.
Извлечение от протокол № 27/20.08.2018 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. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Апелативен съд гр. София по § 10-00 “Издръжка“  в размер на …. с цел осигуряване на средства за обзавеждане на новопридобито помещение за деловодство.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Апелативен съд гр. София по § 52-00 “Придобиване на ДМА“  в размер на        …. с цел осигуряване на средства за обзавеждане на новопридобито помещение за деловодство.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за допълнителен панел за контрол на достъпа в сграда на СРС на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.
Извлечение от протокол № 27/20.08.2018 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 корекции по бюджетите на ВСС и Софийски районен съд за закупуване на лиценз за допълнителен панел за контрол на достъпа в сграда на СРС на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. 
2.	УВЕЛИЧАВА бюджета за 2018 г. на Софийски районен съд  по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с ….


4. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на покрив.
Извлечение от протокол № 27/20.08.2018 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 за 2018 г. на Административен съд гр. Плевен по § 10-00 “Издръжка“  в размер на …. с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на тераса и козирка в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за основен ремонт - проектиране и присъединяване към газопреносната мрежа.
Извлечение от протокол № 27/20.08.2018 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 и Районен съд гр. Нова Загора за 2018 г. с цел осигуряване на средства за основен ремонт - проектиране и присъединяване към газопреносната мрежа на Районен съд гр. Нова Загора, както следва:
НАМАЛЯВА  бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с ….
УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Нова Загора за 2018 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с ….
Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на …. за основен ремонт - проектиране и присъединяване към газопреносната мрежа на Районен съд гр. Нова Загора, 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.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за текущ ремонт на стълбище и междуетажни площадки, както и за монтиране на рампа за хора с увреждания.
Извлечение от протокол № 27/20.08.2018 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. ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността“ за определяне на коректни стойности за текущ ремонт на стълбище и междуетажни площадки в сградата на Районен съд гр. Пирдоп, съобразно приложените оферти.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Пирдоп по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на рампа за хора с увреждания.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличности по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
3. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на …. за доставка и монтаж на рампа за хора с увреждания за нуждите на Районен съд гр. Пирдоп, са за сметка на утвърдения неразпределен резерв за осигуряване на достъпна среда в имоти на съдебната власт, съгласно решение по т. 65 от протокол № 19/05.07.2018 г. на Пленума на ВСС.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на покрив в сградата на съда.
Извлечение от протокол № 27/20.08.2018 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 за 2018 г. на Районен съд гр. Червен бряг по § 10-00 “Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на покрив в 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 Административен съд гр. Варна за осигуряване на допълнителни средства за текущ ремонт на сграда, поради установяване на разлика в замерената квадратура. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 8 от дневния ред до произнасяне на комисия „Управление на собствеността“.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за смяна на дограма на ведомствено жилище.
Извлечение от протокол № 27/20.08.2018 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 за 2018 г. на Районен съд гр. Перник по § 10-00 “Издръжка“  в размер на …. с цел осигуряване на средства за смяна на дограма на ведомствено жилище.
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 Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за изпълнение на предписанията по разпореждане на началника на РСПБЗН – гр. Трън.
Извлечение от протокол № 27/20.08.2018 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 за 2018 г. на Районен съд гр. Трън по § 10-00 “Издръжка“  в размер на …. с цел осигуряване на средства за обръщане посоката на отваряне на евакуационна врата на съдебна зала № 1, съгласно Разпореждане № 7 от 25.05.2018 г. от РСПБЗН – гр. Трън.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


11. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за авариен текущ ремонт на втори етаж в сградата на съда.
Извлечение от протокол № 27/20.08.2018 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 за 2018 г. на Административен съд гр. Пловдив по § 10-00 “Издръжка“  в размер на …. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за авариен текущ ремонт на втори етаж в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

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

12. 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. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно Приложение № 1.

Разни.

16. ОТНОСНО: Актуализирана прогноза за ангажименти за капиталови разходи за периода 2019 – 2021 г. на съдебната власт, във връзка с решение по т. 30.1 от протокол № 26/01.08.2018 г. на КБФ.
Извлечение от протокол № 27/20.08.2018 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 :

Приема за сведение актуализираната прогноза за ангажименти за капиталови разходи за периода 2019 – 2021 г. на съдебната власт, във връзка с решение по т. 30.1 от протокол № 26/01.08.2018 г. на КБФ.


17. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за проектиране и строителство с предмет: „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се на бул. „Александър Стамболийски“ № 82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт – съд и прокуратура“.
Извлечение от протокол № 27/20.08.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”,
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията във връзка с организиране и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за проектиране и строителство с предмет: „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се на бул. „Александър Стамболийски“ № 82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт – съд и прокуратура“.


18. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебната палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“.
Извлечение от протокол № 27/20.08.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията във връзка с организиране и провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебната палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“.


19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич 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. № 5204/13.08.2018 г. на Районен съд гр. Добрич.


20. ОТНОСНО: Заповед № АД-850-05-184/16.08.2018 г. на председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 юли 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 Заповедта на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 1 юли 2018 г.


21. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд относно заплащането на извънреден труд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

По поставените въпроси за заплащане на положения труд при изпълнение на служебни задължения от съдиите, прокурорите, следователите и служителите през почивни и празнични дни, както и за времето на разположение Пленумът на ВСС се е произнесъл с решение по т. 20 по Протокол № 41 от заседанието проведено на 10 ноември 2016 година.
Мотиви: 
Съгласно разпоредбата на  чл. 2 от Директива  2003/88/ЕО на ЕП и на Съвета  „нощно време“ означава всеки период, не по-кратък от седем часа, както е определен от националното законодателство и който във всички случаи трябва да включва периода между полунощ и 05.00 ч. От приложените декларации към преписката е видно, че лицата са изпълнявали служебните си задължения в съда по време различно  от определеното като  „нощно време“ в Директивата.


22. ОТНОСНО: Жалби-искания от сем. … от гр. Враца с вх. № ВСС – 10186/08.08.2018 г. и от 17.08.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


23. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Варна за инсталиране на допълнителни терминални устройства ПОС за обслужване на транзитната сметка и сметката за чужди средства на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Варна 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 Окръжен съд гр. Варна, 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.



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


				ЧЛЕНОВЕ:  /П/ ГЕРГАНА МУТАФОВА


						/П/ КАЛИНА ЧАПКЪНОВА

						 /П/ СЕВДАЛИН МАВРОВ



							


