

5


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


П Р О Т О К О Л   № 31
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 4 септември 2018 г.




ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Боян Магдалинчев – председател 
Георги Кузманов
Калина Чапкънова
Севдалин Мавров


ОТСЪСТВА	Т: Боряна Димитрова и Гергана Мутафова


От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник отдел „Бюджетно финансиране” и Гинка Георгиева – ръководител сектор "ССС".

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
 
1. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

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

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със …. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


2. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието с искане за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи.

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 бюджета на Висш съдебен съвет и Националния институт на правосъдието за 2018 г., с цел осигуряване на средства за заплащане на суми за възнаграждения за 77 кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2018 г./2019 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с …
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ на Националния институт на правосъдието с …
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Районен съд гр. Благоевград, Окръжен съд гр. Велико Търново, Районен съд гр. Велико Търново, Административен съд гр. Велико Търново, Окръжен съд гр. Плевен, Окръжен съд гр. Русе, Окръжен съд гр. Монтана, Административен съд София-град, Окръжен съд гр. Хасково, Окръжен съд гр. Благоевград, Окръжен съд гр. Добрич и Националния институт на правосъдието за 2018 г., с цел осигуряване на средства за заплащане на суми за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване за кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2018 г./2019 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Районен съд гр. Благоевград с ….
2.2. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Окръжен съд гр. Велико Търново с …
2.3. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Районен съд гр. Велико Търново с …
2.4. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Административен съд гр. Велико Търново с …
2.5. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Окръжен съд гр. Плевен с …
2.6. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Окръжен съд гр. Русе с …
2.7. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Окръжен съд гр. Монтана с …
2.8. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Административен съд София-град с …
2.9. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Окръжен съд гр. Хасково с …
2.10. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Окръжен съд гр. Благоевград с ….
2.11. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Окръжен съд гр. Добрич с ….
2.12. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Националния институт на правосъдието със ….


3. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства по изпълнителен лист.

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 Районен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …., представляващи разноски по делото по Изпълнителен лист от 16.07.2018 г., съгласно влязло в сила Решение № 243 от 30.05.2018 г. на Районен съд гр. Асеновград по Гражданско дело № ….
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. Троян за осигуряване на средства за оборудване на две съдебни зали и обзавеждане на архив.

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. Троян за 2018 г. с цел осигуряване на средства в размер на ….., в т.ч. …. за оборудване на две съдебни зали и …. за обзавеждане на архив, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Троян с …


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


5. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

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

В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2018 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. с …., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 01-00 „Заплати“ с …
по § 10-00 „Издръжка“ с …..
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. с ….., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с …
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с                   ….

Разни.

7. ОТНОСНО: Писмо от Държавната агенция „Електронно управление“ с допълнителни указания към Правилата за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес.

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

ПРЕДОСТАВЯ информация за предвидените допълнителни средства по проекта на бюджет за 2019 г. и актуализираните прогнози за 2020 и 2021 г. на съдебната власт за защита от нежелан софтуер на Държавната агенция „Електронно управление“. С посочените средства да се допълни общата сума на разходите по Приложение 2ж на Министерството на финансите и Приложение 1 към Правилата на Държавната агенция „Електронно управление“, предоставени с писмо изх. № ВСС – 10754/27.08.2018 г. 


8. ОТНОСНО: Доклад във връзка с гр.д. № …. по описа на СРС, образувано по искова молба от …. за изплащане на обезщетение по чл. 354 от ЗСВ. 

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

УПЪЛНОМОЩАВА на основание чл. 34, ал. 3 от ГПК Росалина Милкова Димитрова – главен експерт-юрисконсулт в АВСС да предприеме действия във връзка с гр.д. № ... по описа на СРС за сключване на извънсъдебна спогодба с … за изплащане на разликата между обезщетението, дължимо по чл. 354 от ЗСВ и реално изплатеното и обезщетение, при спазване на приложимите разпоредби на чл. 228, ал. 1 и 3 от КТ и на чл. 19, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.


9. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Административен съд гр. Силистра за промяна на лихвения процент по сметките на съда от обслужващата банка „Централна кооперативна банка“ АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с вх. № ВСС – 10817/28.08.2018 г. на Административен съд гр. Силистра.


10. ОТНОСНО: Жалба-искане от ….. от гр. Враца с вх. № ВСС – 10186/24.08.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение жалба-искане от … 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.



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


				ЧЛЕНОВЕ:  /П/ ГЕОРГИ КУЗМАНОВ


						 /П/ КАЛИНА ЧАПКЪНОВА


						/П/ СЕВДАЛИН МАВРОВ



							


