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П Р О Т О К О Л   № 35
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 3 октомври 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 Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител.
При обсъжданията по точка 7 присъства Светлана Карамешева – главен експерт в отдел "УКЦОП".


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“ 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: Възнаграждения на членовете на конкурсна комисия по обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – Наказателна колегия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплатят определените възнаграждения на членовете на конкурсна комисия по обявения с решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – Наказателна колегия, съгласно приложените справки.
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен касационен съд за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Перник за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с ….
2. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия в размер на …., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г., съгласно приложените справки.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати за периода от м. януари до м. септември включително,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2018 г. по § 01- 00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
3. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Първомай за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на мебели за наказателно деловодство и архив.

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. Стара Загора за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на мебели за наказателно деловодство и архив, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Стара Загора 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”
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“ със ….
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.

7. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Висшия съдебен съвет“, съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА на комисия „Управление на собствеността“ преписката за решение относно възможността за намаляване на прогнозната стойност на обществената поръчка до законовия праг от …., с включен данък по ЗДЗП и възлагането й за срок от 1 (една) година и възлагане преработването на техническите спецификации с оглед гореизложените съображения.


8. ОТНОСНО: Становище от и.ф. административен ръководител на Специализирана прокуратура във връзка с решение на Комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 23/11.07.2018 г., т. 44.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

По поставения въпрос Комисия „Бюджет и финанси“ се е произнесла с решение по протокол № 23/11.07.2018 г., т. 44.


9. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 25/27.09.2018 г. на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС относно Въпросници на Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) и подготовка на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Предоставя на дирекция „Международна дейност“ изготвените отговори на въпросите от Въпросници на Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) за подготовката на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г., при референтна година 2017 г.
Отговорите на въпросите свързани с финансови данни са дадени в евро, при обменен курс …./ …..
2. Към отговорите по въпроси 6, 13 и 15.1 са дадени допълнителни пояснения.
Отговорът на въпрос № 8 от Схемата за оценяване на съдебните системи не е от компетентността на комисията, като по него е даден частичен отговор.
По въпроси № 15.2, 15.3 и 208.2 не могат да бъдат предоставени данни, същите се попълват на национално ниво.  


10. ОТНОСНО: Програма за провеждане на работен семинар за самооценка на контролните дейности в АВСС, целящи намаляване на риска и преоценка на риска. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение представения проект на програма за провеждане на работен семинар за самооценка на контролните дейности, целящи намаляване на риска и преоценка на риска.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход за командироване на главния секретар на ВСС и съдебни служители от АВСС /директори, н-к отдели и др./ за провеждане на работен семинар за самооценка на контролните дейности, целящи намаляване на риска и преоценка на риска. Разходът да бъде извършен в рамките на утвърдените стойности за дневни, пътни и нощувки, съгласно Наредбата за командировките в страната и решение на ВСС по протокол № 4 от 28.01.2009 г.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

12. ОТНОСНО: Покана за участие в международна конференция на тема „100 години независима съдебна власт в Полша“, организирана от Националния съвет на съдебната власт (НССВ) на Полша, която ще се проведе на 7 декември 2018 г. в гр. Варшава, Полша. 
Извлечение от протокол № 25/27.09.2018 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на настоящата точка за съгласуване с министъра на правосъдието.


13. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно молба от кмета на община Златарица за финансиране на дейностите по връчване на призовки, съобщения и книжа чрез общината или кметството.
Извлечение от протокол № 25/27.09.2018 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОДКРЕПЯ решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 25/27.09.2018 г., т. 34.


14. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 24/26.09.2018 г., т. 2, във връзка с предложение за оптимизиране структурата на районните прокуратури (т. II – т. VII от предложение с изх. № 832/04.07.2018 г. на главния прокурор).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се закрият третостепенните разпоредители с бюджет: Районна прокуратура гр. Белоградчик, Районна прокуратура гр. Кула, Районна прокуратура гр. Дряново, Районна прокуратура гр. Трявна, Районна прокуратура гр. Тервел, Районна прокуратура гр. Ардино, Районна прокуратура гр. Брезник, Районна прокуратура гр. Трън, Районна прокуратура гр. Мадан, Районна прокуратура гр. Чепеларе и Районна прокуратура гр. Тополовград, в структурата на второстепенния разпоредител с бюджет Прокуратура на Република България, считано от 01.01.2019 г.

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се закрият банковите сметки - транзитна, сметка за наличности и за чужди средства на: Районна прокуратура гр. Белоградчик, Районна прокуратура гр. Кула, Районна прокуратура гр. Дряново, Районна прокуратура гр. Трявна, Районна прокуратура гр. Тервел, Районна прокуратура гр. Ардино, Районна прокуратура гр. Брезник, Районна прокуратура гр. Трън, Районна прокуратура гр. Мадан, Районна прокуратура гр. Чепеларе и Районна прокуратура гр. Тополовград, считано от 01.01.2019 г.

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се закрият кодовете в СЕБРА на: Районна прокуратура гр. Белоградчик - 0060040521; Районна прокуратура гр. Кула - 0060040537; Районна прокуратура гр. Дряново - 0060040727; Районна прокуратура гр. Трявна - 0060040748; Районна прокуратура гр. Тервел - 0060040840; Районна прокуратура гр. Ардино - 0060040922; Районна прокуратура гр. Брезник - 0060041446; Районна прокуратура гр. Трън - 0060041430; Районна прокуратура гр. Мадан - 0060042144; Районна прокуратура гр. Чепеларе - 0060042150 и Районна прокуратура гр. Тополовград - 0060042838, като третостепенни разпоредители с бюджети в системата на Прокуратура на Република България, считано от 01.01.2019 г.

4. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел “Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция “Държавно съкровище” за закриването на транзитните сметки, сметките за наличности и кодовете в СЕБРА на Районна прокуратура гр. Белоградчик, Районна прокуратура гр. Кула, Районна прокуратура гр. Дряново, Районна прокуратура гр. Трявна, Районна прокуратура гр. Тервел, Районна прокуратура гр. Ардино, Районна прокуратура гр. Брезник, Районна прокуратура гр. Трън, Районна прокуратура гр. Мадан, Районна прокуратура гр. Чепеларе и Районна прокуратура гр. Тополовград.

След предоставяне на информация от администрацията на главния прокурор, по кои сметки и в кои банки, следва да се прехвърли наличността на сметките за чужди средства ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел “Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми обслужващите банки на Районна прокуратура гр. Белоградчик, Районна прокуратура гр. Кула, Районна прокуратура гр. Дряново, Районна прокуратура гр. Трявна, Районна прокуратура гр. Тервел, Районна прокуратура гр. Ардино, Районна прокуратура гр. Брезник, Районна прокуратура гр. Трън, Районна прокуратура гр. Мадан, Районна прокуратура гр. Чепеларе и Районна прокуратура гр. Тополовград за закриването на сметките за чужди средства.

5. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се закрият кодовете по БУЛСТАТ на: Районна прокуратура гр. Белоградчик, Районна прокуратура гр. Кула, Районна прокуратура гр. Дряново, Районна прокуратура гр. Трявна, Районна прокуратура гр. Тервел, Районна прокуратура гр. Ардино, Районна прокуратура гр. Брезник, Районна прокуратура гр. Трън, Районна прокуратура гр. Мадан, Районна прокуратура гр. Чепеларе и Районна прокуратура гр. Тополовград, считано от 01.01.2019 г.

6. УКАЗВА на административните ръководители на Районна прокуратура гр. Белоградчик, Районна прокуратура гр. Кула, Районна прокуратура гр. Дряново, Районна прокуратура гр. Трявна, Районна прокуратура гр. Тервел, Районна прокуратура гр. Ардино, Районна прокуратура гр. Брезник, Районна прокуратура гр. Трън, Районна прокуратура гр. Мадан, Районна прокуратура гр. Чепеларе и Районна прокуратура гр. Тополовград да предприемат необходимите действия за закриване на кодовете по БУЛСТАТ.


15. ОТНОСНО: Осигуряване на надеждност и архивиране на информацията от използваните в съдилищата информационни системи, в т.ч. АИС „Бюра съдимост“ /по т. 23 и т. 24 от заседанието на КПКИТ от 25.09.2018 г./.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по предложението за осигуряване на надеждност и архивиране на информацията от използваните в съдилищата информационни системи, в т.ч. АИС „Бюра съдимост“ /по т. 23 и т. 24 от заседанието на КПКИТ от 25.09.2018 г./.
 2. Органите на съдебната власт да закупят препоръчаното оборудване от КПКИТ в рамките на утвърдените им бюджети за 2019 г., при съобразяване с констатациите и препоръките относно параметрите и броя на оборудването в доклада на Дирекция „ИТСС“, както и със сроковете за това заложени в утвърдения от министъра на правосъдието План за осигуряване на надеждност и архивиране на информацията в АИС „Бюра съдимост“.
3. ИЗПРАЩА решението на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“, по компетентност.   


16. ОТНОСНО: Предоставяне на услуга достъп до интернет за нуждите на ВСС и неговата администрация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ОДОБРЯВА продължаването на договор № 45-06-025/12.10.2016 г. за предоставяне на услугата достъп до интернет, сключен с „БТК“ ЕАД, за нов срок от 1 (една) година, считано от 12.10.2018 г.
2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „БТК“ ЕАД допълнително споразумение за продължаване на услугата достъп до интернет за нов срок от 1 (една) година, считано от 12.10.2018 г., с право да го изменя и прекратява.


17. ОТНОСНО: Възнаграждения за участие на членовете на комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, за участие в обществена поръчка с предмет „Разработване на Единна информационна система на съдилищата“, открита с решение № ВСС – 10761/27.08.2018 г. и възлагана в изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. за изплащане на възнаграждения за участие в комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедура с предмет „Разработване на Единна информационна система на съдилищата“, възлагана в изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“.


18. 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 след 04.10.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


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

„Дава съгласие“

1.1. Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.2. Възнаграждения на членовете на конкурсна комисия по обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – Наказателна колегия.

1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на мебели за наказателно деловодство и архив.

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

2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

4. Разни.

4.1. Решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 24/26.09.2018 г., т. 2, във връзка с предложение за оптимизиране структурата на районните прокуратури (т. II – т. VII от предложение с изх. № 832/04.07.2018 г. на главния прокурор).

4.2. Предоставяне на услуга достъп до интернет за нуждите на ВСС и неговата администрация.



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

				

			

