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П Р О Т О К О Л   № 34
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 26 септември 2018 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Боян Магдалинчев – председател 
Боряна Димитрова
Георги Кузманов
Гергана Мутафова
Калина Чапкънова
Севдалин Мавров

ОТСЪСТВА	ЩИ: няма

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси” и Гинка Георгиева – и.д. н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител.
При обсъжданията по точка 45 присъства Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”. 


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”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
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: Корекции по бюджета на учебната и почивна дейност на Прокуратурата на Република България за 2018 г., в рамките на общия бюджет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета на учебната и почивна дейност на Прокуратурата на Република България за 2018 г. в рамките на общия бюджет, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …
3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Гълъбово по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител на длъжност „главен счетоводител“.
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. Павликени 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. Павликени 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. Павликени 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“.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за кабинет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Свиленград и ВСС за 2018 г. с …., в това число …. за монтаж, с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за кабинет /BTU 12000/, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Свиленград с ..


6. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за пътна маркировка и доставка и монтаж на огледала в закрит паркинг.
Извлечение от протокол № 31/19.09.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Специализиран наказателен съд по § 10-00 „Издръжка“ с …. за текущ ремонт – направа на пътна маркировка и доставка и монтаж на огледала в закрит паркинг.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


 7. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за подмяна на системата за видеонаблюдение и доставка и монтаж на система за контрол на достъпа в помещението по ЗЗКИ.
Извлечение от протокол № 31/19.09.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Административен съд гр. Бургас по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за подмяна на система за видеонаблюдение.
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 Административен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка“ с …. за доставка и монтаж на система за контрол на достъпа в помещението по ЗЗКИ.
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 Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата.
Извлечение от протокол № 31/19.09.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Военен съд гр. Сливен за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС, с цел осигуряване на средства за частичен текущ ремонт на сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за ограда и плъзгаща метална врата в двора на съда.
Извлечение от протокол № 31/19.09.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Петрич за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с ДДС, с цел осигуряване на средства за ограда и плъзгаща метална врата в двора на съда.
 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 Върховен касационен съд за осигуряване на средства за преработка на осветителни тела и подмяна на осветлението с LED крушки.
Извлечение от протокол № 31/19.09.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Върховен касационен съд за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС, с цел осигуряване на средства за текущ ремонт - преработка на осветителни тела и подмяна на осветлението с LED крушки.
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. Каварна за осигуряване на средства за текущ ремонт на архивно помещение и доставка и монтаж на стелажи.
Извлечение от протокол № 31/19.09.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Каварна за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС, с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на архивно помещение.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Каварна за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с ДДС, с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на стелажи.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


12. ОТНОСНО: Възлагане на консултантска услуга с предмет „Упражняване строителен надзор по време на строителството на обект: „Пристройка на Съдебната палата – II етап“, с местонахождение в УПИ III, кв. 47 по плана на гр. Ямбол, в това число и изготвяне на окончателен доклад и регистрация на Технически паспорт“.
Извлечение от протокол № 31/19.09.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. за възлагането на консултантска услуга с предмет „Упражняване строителен надзор по време на строителството на обект: „Пристройка на Съдебната палата – II етап“, с местонахождение в УПИ III, кв. 47 по плана на гр. Ямбол, в това число и изготвяне на окончателен доклад и регистрация на Технически паспорт“.
2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че разхода в размер на …. за възлагането на консултантска услуга с предмет „Упражняване строителен надзор по време на строителството на обект: „Пристройка на Съдебната палата – II етап“, с местонахождение в УПИ III, кв. 47 по плана на гр. Ямбол, в това число и изготвяне на окончателен доклад и регистрация на Технически паспорт“, ще бъде извършен за сметка на утвърдения Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради, съгласно решение по т. 65 от протокол № 19/04.07.2018 г. на Пленума на ВСС.
  

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за ремонт на три съдебни зали и допълнителни ремонтни работи в стая № 1, архив на приземен етаж в сградата на съда.
Извлечение от протокол № 31/19.09.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността“ за определяне на коректна стойност, за осигуряване на средства за възникнали допълнителни ремонтни работи в стая № 1, архив на приземен етаж в сградата на Районен съд гр. Стара Загора, съобразно приложена оферта на фирма „….“ ЕООД.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на преносим компютър от висок клас.
Извлечение от протокол № 23/20.09.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Софийски районен съд за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой преносим компютър висок клас, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Софийски районен съд с ….


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 23/20.09.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Пазарджик за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 7 броя компютърни конфигурации, 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. Пазарджик с …

 
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации, 2 броя лазерни принтери и 2 броя шредери.
Извлечение от протокол № 23/20.09.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Военно-апелативен съд за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Военно-апелативен съд с …
2. Искането от председателя на Военно-апелативен съд в частта за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя лазерни принтери да бъде удовлетворено чрез предоставяне от наличните нови принтери във ВСС.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Военно-апелативен съд за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя шредери, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
3.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Военно-апелативен съд с …
 

17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и подновяване на озвучителна и звукозаписна техника.
Извлечение от протокол № 23/20.09.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Окръжен съд гр. Пазарджик за 2018 г. с цел осигуряване на средства за 3 броя компютърни конфигурации /…./ и подновяване на озвучителна и звукозаписна техника /…./, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Пазарджик с ….
 

18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации, 3 броя МФУ и 3 броя UPS.
Извлечение от протокол № 23/20.09.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Перник за 2018 г. с цел осигуряване на средства за 3 броя компютърни конфигурации, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Перник с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Перник за 2018 г. с цел осигуряване на средства за 3 броя многофункционални устройства /…./ и 3 броя UPS /…./, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Перник с …
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. сървър от среден клас и ОЕМ лиценз за операционна система.
Извлечение от протокол № 23/20.09.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Апелативен съд гр. Варна за 2018 г. с цел осигуряване на средства за 10 броя компютърни конфигурации /…./ и 1 брой сървър /…./, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Апелативен съд гр. Варна със ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Апелативен съд гр. Варна за 2018 г. с цел осигуряване на средства за 1 брой ОЕМ лиценз за сървърна операционна система Windows Server 2016 Standart, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Апелативен съд гр. Варна с ….

 
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на софтуерен лиценз за защитна стена и хардуер.
Извлечение от протокол № 23/20.09.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Софийски районен съд за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на софтуерен лиценз за защитна стена за три години, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Софийски районен съд с …..
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Софийски районен съд за 2018 г. с цел осигуряване на средства за придобиване на хардуер, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Софийски районен съд с …


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой МФУ и 2 броя UPS.
Извлечение от протокол № 23/20.09.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Средец за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой МФУ, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Средец с …
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Средец за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Средец с …


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя мултифункционални устройства, 1 брой мрежови принтер, 5 броя скенери и 10 броя UPS.
Извлечение от протокол № 23/20.09.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Окръжен съд гр. Хасково за 2018 г. с цел осигуряване на средства за 5 броя скенери, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Хасково с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Окръжен съд гр. Хасково за 2018 г. с цел осигуряване на средства за 3 броя мултифункционални устройства /…./, 1 брой мрежови принтер /…./ и 10 броя UPS /…./, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Хасково с …


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя UPS.
Извлечение от протокол № 23/20.09.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Попово за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 6 броя UPS, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Попово с ….


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 1 брой UPS. 
Извлечение от протокол № 23/20.09.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Кубрат за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 1 брой UPS за него, 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. Кубрат с ….


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и лиценз за Windows Server 2016, DataCtrEd, ROK, 28 cores.
Извлечение от протокол № 23/20.09.2018 г. от заседание на КПКИТ.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Софийски районен съд за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Софийски районен съд с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Софийски районен съд за 2018 г. с цел осигуряване на средства за придобиване на лиценз, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Софийски районен съд с …


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър, 1 бр. UPS и ОЕМ лиценз за сървърна операционна система Windows Server Standart  2016. 
 Извлечение от протокол № 23/20.09.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. 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 1 брой сървър и 1 брой UPS за него, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Чирпан със ….
2. 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 ОЕМ операционна система Windows Server Standart  2016, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Чирпан с …..


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на 72 броя акумулаторни батерии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ на ВСС писмо от Районен съд гр. Ботевград с вх. № ВСС – 11437/20.09.2018 г., с искане за отпускане на средства за закупуване на 72 броя акумулаторни батерии по …. с ДДС или на обща стойност …..

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

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
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.

29. ОТНОСНО: Благодарствено писмо от Административен съд гр. Сливен

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение благодарственото писмо от Административен съд гр. Сливен.
 

30. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд София-град за даване на съгласие за предприемане на мерки по бракуване и ликвидация на два служебни автомобила.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УКАЗВА на председателя на Административен съд София-град да спазва Националното законодателство и Националните счетоводни стандарти, приложими в бюджетните предприятия при разпореждане с движими вещи собственост на съда.


31. ОТНОСНО: Запитване от съдебен служител на Районен съд гр. Варна относно решение на Общински съвет – Варна на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

По поставения въпрос Пленумът на Висшия съдебен съвет се е произнесъл с решение по протокол № 15/31.05.2018 г., т. 49.


32. ОТНОСНО: Информация за етапа на изпълнение, усвояване на средства и прогнози за изпълнение на обектите, предвидени в утвърдената Инвестиционна програма на ВСС за 2018 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 15.09.2018 г., изпратена от КУС, за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение информацията за етапа на изпълнение, усвояване на средства и прогнози за изпълнение на обектите, предвидени в утвърдената Инвестиционна програма на ВСС за 2018 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 15.09.2018 г. 
2. ПРЕДЛАГА на комисия „Управление на собствеността“ провеждане на съвместно заседание с комисия „Бюджет и финанси“ след изготвяне на актуализация на Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г. 


33. ОТНОСНО: Информация относно предоставени средства за текущи ремонти на сгради на съдебната власт по искания на административните ръководители към 15.09.2018 г., изпратена от КУС, за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията относно предоставени средства за текущи ремонти на сгради на съдебната власт по искания на административните ръководители към 15.09.2018 г.


34. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 19.09.2018 г. относно искане от председателя на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за придобиване на ДМА – рамков метален детектор на входа, за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 31/19.09.2018 г., т. 10.


35. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 19.09.2018 г. относно искане от председателя на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за придобиване на ДМА – записващо устройство и четири камери, за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 31/19.09.2018 г., т. 13.


36. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 19.09.2018 г. относно одобряване на техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от съдебната власт“. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на настоящата точка до произнасяне на дирекция „Правна“.


37. ОТНОСНО: Командироване на членове на Висшия съдебен съвет за участие в работно посещение в Европейския парламент, по покана на Емил Радев – член на Европейския парламент, което ще се проведе в периода 8-9 октомври 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани членовете на Висшия съдебен съвет, главния секретар на Висшия съдебен съвет и директора на дирекция „Международна дейност“, за участие в работно посещение в Европейския парламент, по покана на Емил Радев - член на Европейския парламент, което ще се проведе в периода 8-9 октомври 2018 г., в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи, както и разходите за настаняване са за сметка на Европейския парламент.  
3. Разходите за дневни пари, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет. 


38. ОТНОСНО: Командироване на Катерина Енчева – съдия в Софийски градски съд, като командирован национален експерт в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (DG JUST) на Европейската комисия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована Катерина Енчева – съдия в Софийски градски съд, като командирован национален експерт в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (DG JUST) на Европейската комисия за първоначален период от 2 години, считано от 1 ноември 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия, като запазва за периода на командироване правото си да получава полагащото й се трудово възнаграждение за заеманата от нея длъжност като съдия.
2. Разходите за медицинска застраховка за целия период на командироване са за сметка на Висшия съдебен съвет.
3. Пътните разходи, свързани с встъпването й в длъжност и с приключване на служебните й задължения от мястото на произход до мястото на командироване и обратно, както и разходите за дневни и месечни надбавки за издръжка, са за сметка на Европейската комисия.


39. ОТНОСНО: Командироване на представители на съдебната власт по покана от Националната служба на съдебната власт на Унгария за участие в 6-та конференция „Съдилища и комуникация“, която ще се проведе на 11-12 октомври 2018 г. в гр. Будапеща, Унгария.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в 6-та конференция „Съдилища и комуникация“, за периода 10-13 октомври 2018 г. в гр. Будапеща, Унгария следните двама представители на съдебната власт:
- ……………………………..;
- ……………………………..
2. Разходите за нощувки са за сметка на организаторите на конференцията.
3. Пътните разходи, разходите за дневни пари за 4 дни и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет.
 

40. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд за признаване на разсрочено плащане на задължения на Софийски районен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Софийски районен съд, който съд е самостоятелно юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
41. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Апелативен съд гр. Велико Търново относно възстановяване на суми за облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново при съобразяване разпоредбите на ЗСВ, уреждащи статута на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. В чл. 221, чл. 277, чл. 292 и чл. 352 от ЗСВ са определени лицата имащи право ежегодно да получават суми за облекло.


42. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Разлог за увеличаване на бюджета на съда за 2018 г. по § 01-00 „Заплати“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Корекция по бюджета на Районен съд гр. Разлог по § 01-00 „Заплати“ ще бъде извършена служебно след трансформиране на длъжността по установения ред и при възникване на реален недостиг по параграфа в края на финансовата година.


43. ОТНОСНО: Запитване от …., „Правен свят“ относно гласуваното индексиране на заплатите през м. май на магистрати и съдебни служители и прогнозираното допълнително увеличение през идната година. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на отговор до ….., „Правен свят“.  


44. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се плати задължението за местни данъци и такси за периода от 2016 г. до 2018 г., ведно с натрупаните лихви, в размер на ….. за имот, находящ се в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се плати задължението за такса битови отпадъци за 2017 г. и 2018 г., ведно с натрупаните лихви, в размер на ….. за имот, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел“, ул. „Народно хоро“.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

45. ОТНОСНО: Доклад от Красимира Василева - началник отдел „ЮОДКВСС“, дирекция „Правна“ във връзка с получен отговор от „Дженерали Застраховане“ АД с вх. № ВСС-6384/20.07.2018 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА доклад с вх. № ВСС-6384/25.09.2018 г., изготвен от Красимира Василева - началник отдел „ЮОДКВСС“, дирекция „Правна“.
2.  ВЪЗЛАГА на дирекция „Правна“ в АВСС да изготви писмо до „Дженерали Застраховане“ АД въз основа на приетия по т.1 доклад. 
С писмото застрахователят да бъде писмено уведомен, че във връзка направения от него отказ с изх. № 310036138/02.05.2018 г. по предявена претенция за изплащане на застрахователно обезщетение от г-жа ….. възложителят ще удържи дължимата неустойка чрез задържане на сума от гаранцията за изпълнение  на основание чл. 30 от договор № ВСС-14770/06.11.2017 г., сключен между ВСС и „Дженерали Застраховане“ АД. 


46. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото заседание на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

„Дава съгласие“

1.1. Изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.2. Корекции по бюджета на учебната и почивна дейност на Прокуратурата на Република България за 2018 г., в рамките на общия бюджет.
1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за кабинет.
1.5. Искане от и.ф. председател на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за пътна маркировка и доставка и монтаж на огледала в закрит паркинг.
1.6. Искане от и.ф. председател на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за подмяна на системата за видеонаблюдение и доставка и монтаж на система за контрол на достъпа в помещението по ЗЗКИ.
1.7. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата.
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за ограда и плъзгаща метална врата в двора на съда.
1.9. Искане от административния ръководител на Върховен касационен съд за осигуряване на средства за преработка на осветителни тела и подмяна на осветлението с LED крушки.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за текущ ремонт на архивно помещение и доставка и монтаж на стелажи.
1.11. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на преносим компютър от висок клас.
1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя компютърни конфигурации.
1.13. Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации, 2 броя лазерни принтери и 2 броя шредери.
1.14. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и подновяване на озвучителна и звукозаписна техника.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации, 3 броя МФУ и 3 броя UPS.
1.16. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. сървър от среден клас и ОЕМ лиценз за операционна система.
1.17. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на софтуерен лиценз за защитна стена и хардуер.
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой МФУ и 2 броя UPS.
1.19. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя мултифункционални устройства, 1 брой мрежови принтер, 5 броя скенери и 10 броя UPS.
1.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя UPS.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 1 брой UPS. 
1.22. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и лиценз за Windows Server 2016, DataCtrEd, ROK, 28 cores.
1.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър, 1 бр. UPS и ОЕМ лиценз за сървърна операционна система Windows Server Standart  2016. 

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

2.1. Корекции по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

3. Разни.

3.1. Задължения за местни данъци и такси.




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


			



