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П Р О Т О К О Л   № 38
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 24 октомври 2018 г.




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


ОТСЪСТВА	: Боряна Димитрова

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Евгения Кънева – и.д. началник отдел „УКЦОП“.
При обсъжданията по точка 48 присъства Ралица Виденова – началник отдел „ФРА“.


1. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 36/10.10.2018 г. от заседание на Комисия „Бюджет и финанси“, т. 21.
Отложена по протокол № 37/17.10.2018 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРИ дадените предложения от директора на дирекция „Правна“ за отпимизиране процеса на вземане на решения от комисии и пленум на ВСС.


2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2018 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2018 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.




Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
 
3. 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.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ и облекло. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2018 г. на Окръжен съд гр. Русе по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ и облекло на съдебен служител.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


5. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

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 работна заплата на командирован магистрат за периода от м. юли до м. септември включително.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Перник за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град 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 работна заплата на трима съдии за периода юли - септември 2018 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд София-град за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

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 работна заплата на командирован магистрат за периода от м. юли до м. октомври 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. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливен за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командировани магистрати, във връзка с проведените срещи на Европейската съдебна мрежа за международно сътрудничество.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Велико Търново за 2018 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командировани магистрати, във връзка с проведените срещи на Европейската съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и по граждански и търговски дела, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Велико Търново с …


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за възстановяване на направени разходи по обявяване на процедура на Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична държавна собственост.

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 Окръжен съд гр. Кърджали за 2018 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на направени разходи по обявяване на процедура на Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична държавна собственост – помещение за банков офис в сградата на съда, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Кърджали с ….


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за СБКО и изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Варна разходите, които предстои да бъдат извършени по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за изплащане на СБКО, да бъдат поети в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г. За целта следва да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи бюджета на Районен съд гр. Варна по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2018 г. със …., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и текущи разходи до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи бюджета на Районен съд гр. Елена по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения и плащания на персонала до края на годината.
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи бюджета на Районен съд гр. Елена по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за покриване текущите разходи на съда до края на годината.
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
Извлечение от протокол № 34/17.10.2018 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 Административен съд гр. Видин за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател, за текущ ремонт на наводнени приземни етажи в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен 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. Пирдоп по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител на длъжност „съдебен секретар“.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
 

14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Девин по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен 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. Карнобат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител“.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.

 
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на външна масивна ограда, покрив и улуци.
Извлечение от протокол № 34/17.10.2018 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. Ямбол по § 10-00 „Издръжка“ с …. за авариен текущ ремонт на външна масивна ограда, покрив и улуци в сградата на съда, включително и премахването на опасни дървета.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
2. ОБРЪЩА внимание на административния ръководител да има грижата на добър стопанин на поверения му имот.
 

17. ОТНОСНО: Искане от зам. административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за неотложни ремонтни дейности в сградата на съда.
Извлечение от протокол № 33/10.10.2018 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 Окръжен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за неотложни ремонтни дейности в сградата на съда.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за основен ремонт с цел изпълнение на предписания на „ПБЗН“ – Видин.
Извлечение от протокол № 34/17.10.2018 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Видин за 2018 г. с цел осигуряване на средства за: Проектиране, доставка и монтаж на пожароизвестителна система /…. с ДДС/; Проектиране, доставка и монтаж на указателно осветление /…. с ДДС/; Проектиране, доставка и монтаж на евакуационно осветление /…. с ДДС/ и противопожарни строителни дейности /…. с ДДС/ на обща стойност …., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Окръжен съд гр. Видин с ….
2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на …. за: Проектиране, доставка и монтаж на пожароизвестителна система /…. с ДДС/; Проектиране, доставка и монтаж на указателно осветление /…. с ДДС/; Проектиране, доставка и монтаж на евакуационно осветление /…. с ДДС/ и противопожарни строителни дейности /…. с ДДС/ на Окръжен съд гр. Видин, 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. 


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на сграда, находяща се в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ № 2.
Извлечение от протокол № 34/17.10.2018 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Луковит за 2018 г., с цел осигуряване на средства за изготвянето на инвестиционен проект за основен ремонт и преустройство на съществуваща пететажна сграда, находяща се в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ № 2 за нуждите на Районен съд гр. Луковит, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Районен съд гр. Луковит с ….
2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на …. за изготвянето на инвестиционен проект за основен ремонт и преустройство на съществуваща пететажна сграда, находяща се в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ № 2 за нуждите на Районен съд гр. Луковит, 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. 


20. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения.
Извлечение от протокол № 34/17.10.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи бюджета на Районен съд гр. Ивайловград по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт на помещенията в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за обзавеждане на новата сграда.
Извлечение от протокол № 34/17.10.2018 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 Районен съд гр. Нова Загора за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка" със …., с цел осигуряване на средства за обзавеждане на новата сграда на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
В седемдневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства за закупуване на обзавеждане на съдебната сграда административният ръководител следва да предприеме действия за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда между § 10-00 „Издръжка” и § 52- 00 „Придобиване на ДМА”, с размера на цената на активите, чиято стойност е над определения праг на същественост, с цел коректното им счетоводно отчитане.

	
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за планиран текущ ремонт в работни помещения.
Извлечение от протокол № 34/17.10.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ средствата в размер на …. за текущ ремонт в работни помещения да бъдат включени при разработването на бюджета на Апелативен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г.
2. Изпраща решението на комисия „Управление на собствеността“ на ВСС, по компетентност.
Мотиви:
Съгласно писмото на Апелативен съд гр. Бургас средствата ще са необходими през 2019 г., когато ще е възможно и ремонтиране на освободените помещения.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на рушаща се мазилка на сградата на съда.
Извлечение от протокол № 33/10.10.2018 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 Районен съд гр. Мадан по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на рушаща се мазилка на сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за планиран текущ ремонт в сградата на съда.
Извлечение от протокол № 33/10.10.2018 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 Районен съд гр. Панагюрище по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на текущ ремонт със строително-ремонтни работи, обхващащи частична шпакловка по стените в участъците с механично увреждане, полагане на латексова боя по стените и тавани, циклене, фугиране и лакиране на паркет в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за подмяна на изгорели платки и вътрешни климатични тела на климатичната инсталация.
Извлечение от протокол № 33/10.10.2018 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 Районен съд гр. Своге по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за подмяна на изгорели платки и вътрешни климатични тела на климатичната инсталация в сградата на съда.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за оборудване на помещение с рафтове и устройването му като архив за съхраняване на архивни дела.
Извлечение от протокол № 33/10.10.2018 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. Кубрат за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт, оборудване на помещение с рафтове и устройването му като архив за съхраняване на архивни дела.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на санитарен възел.
Извлечение от протокол № 33/10.10.2018 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 Окръжен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на санитарен възел.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за подмяна на дефектирала техника в системата за видеонаблюдение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за извършване на непредвидени и неотложни разходи за подмяна на дефектирала техника в системата за видеонаблюдение.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър от нисък клас, 1 бр. мрежово архивиращо устройство, 1 бр. сървърно-комуникационен шкаф, 1 бр. комутатор и обследване и преокабеляване на съществуващата кабелна среда.
 Извлечение от протокол № 26/16.10.2018 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 Административен съд гр. Разград за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър от нисък клас, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Разград с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Разград за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мрежово архивиращо устройство, 1 брой сървърно-комуникационен шкаф, 1 брой комутатор и обследване и преокабеляване на съществуващата кабелна среда , както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Разград с …..


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас.
Извлечение от протокол № 26/16.10.2018 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. Своге за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас, 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. Своге с …..


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS за сървър.
Извлечение от протокол № 26/16.10.2018 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 Районен съд гр. Левски за 2018 г. с цел осигуряване на средства за 1 брой UPS за сървър.
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Левски с ….


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 26/16.10.2018 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. Радомир за 2018 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 6 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 Районен съд гр. Радомир с …..


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
Извлечение от протокол № 26/16.10.2018 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. Разград за 2018 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация, 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. Разград с …


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя многофункционални устройства.
Извлечение от протокол № 26/16.10.2018 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 Районен съд гр. Плевен за 2018 г. с цел осигуряване на средства за 2 броя многофункционални устройства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Плевен с …
 

35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на копирни машини.

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 копирна машина, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Стара Загора със ….


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мултифункционална машина.

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. Кюстендил за 2018 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на един брой копирна техника Toshiba e-Studio 3015 АС, 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. Кюстендил с …


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за корекция на отпуснатата сума за закупуване на софтуерен лиценз за 3 години.
Извлечение от протокол № 26/16.10.2018 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 увеличение на отпусната сума за закупуване на софтуерен лиценз за защитна стена за три години, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Софийски районен съд с …


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за закупуване на компютърна система NForce.

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. Пещера за 2018 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на компютърна система NForce, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със ….
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Пещера със ….


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за оборудване на регистратура по ЗЗКИ.

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. Разград за 2018 г., с цел осигуряване на средства за оборудване на регистратура по ЗЗКИ, закупуване на 1 брой пожарогасител и един стол, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Разград с …


40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.

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. Генерал Тошево за 2018 г., с цел осигуряване на средства за текущата издръжка до края на годината, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Генерал Тошево с ….


41. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Девня разхода за обезщетение по КТ в размер на …. да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2018 г.


42. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на облекло на завърнала се съдийка от отпуск по майчинство.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански разходите за изплащане на облекло на завърнала се съдийка от отпуск по майчинство, да бъдат извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2018 г.
Мотиви:
Планираните средства за облекло по бюджета на Районен съд гр. Сандански за 2018 г. са в размер на …., който е по-висок от изплатените суми до момента.


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за текущите нужди на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Варна разходите в размер на …. да бъдат поети в рамките на бюджета на съда, спазвайки Указанията за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2018 г.
При разработване на бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка“ са заложени достатъчно средства за покриване нуждите на съда, както и за възникнали непредвидени разходи.


44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за доставка и монтаж на радиатор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Тервел, разходите за доставка и монтаж на радиатор в размер на …., да бъдат извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.


45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за даване на разрешение за изразходване на остатък от целево отпуснати средства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Окръжен съд гр. Велико Търново да използва остатъка от ….. от целево отпуснатите средства в размер на …., за текущ авариен ремонт на наводнено помещение в Съдебната палата на гр. Велико Търново, съгласно решение на Комисия „Бюджет и финанси“ /упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г./ по протокол № 26/01.08.2018 г., за ремонт на асансьор и покриване на текущите разходи на съда.

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

46. 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 и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ 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.

Одитни доклади.

47. 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. Пазарджик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Пазарджик.
2. Одобрява плана за действие, изготвен от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за изпълнение на препоръките, дадени по т.т. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. и 1.6. и 2.1. от одитния доклад.
3. Одобрява изпълнението на останалите препоръки, съгласно предоставената писмена информация.

Разни.

48. ОТНОСНО: Писмо  от  Министерство на финансите с изх.№ 61-00-69 от 22.10.2018 г. , с което се уведомяват членовете на Висшия съдебен съвет за разработения от Министерство на финансите вариант на проект на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., в частта бюджет на съдебната власт. Писмо от Министерство на финансите с изх.№ 91-00-292/22.10.2018 г. относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на РБ за 2019 г.
Приложения публикувани на сайта на Министерство на финансите: 
1. Доклад от В. Горанов – министър на финансите до Министерския съвет на Република България, относно Проект на  Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на РБ за 2019 г. 
2. Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕДОМЯВА   Министерския съвет на Република България, че по проектобюджета на съдебната власт за 2019 г. не са спазени изискванията по т. 2.2.9.“б“,  т. 2.2.10. и т. 2.2.11. по РМС № 51 от 31.01.2018 г. за бюджетната процедура за 2019 година.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2. Изразява своето принципно и остро несъгласие относно изготвения от Министерство на финансите проект на бюджет на съдебната власт за 2019 г. в частта на разходите. 
Проектът изготвен от Министерство на финансите предвижда разходи в размер на ..... Проектът приет от пленума на Висшия съдебен съвет предвижда разходи в размер на …. Разликата е в размер на ….
При приоритетно разпределените на експертно ниво от АВСС разходи по разработения от МФ вариант по проект на ЗДБРБ за 2019 г., в частта бюджет на съдебната власт се установи:
По чл. 2, ал. 1. показател „Текущи разходи“ предложената сума е …., в т.ч.:
- Необходимите средства за трудови възнаграждения са …., като са заложени само за заета щатна численост /към 30.09.2018 г./  увеличени с 10%, съобразно заложена мярка в прогнозата, видно от доклада на министъра на финансите;
	Средствата за социални осигуровки са в размер …., като са съобразени с увеличаването на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица на ….;

За средства за други възнаграждения и плащания необходимата сума за облекло на съдебните служители, съобразно разпоредбата на § 15, т. 2 от ПЗР на ПЗДБРБ за 2019 г. /до …./ - …. и за облекло за магистрати …. /изчислени от МФ при средна работна заплата в размер на ….../ или общо средства за облекло ….;
Средства за възнаграждения при обучението на кандидатите за младши магистрати по чл. 258, ал. 1 от ЗСВ в размер …. /по данни на НИП/;
Средства за други възнаграждения за вещи лица, съдебни заседатели, лица по граждански договори и др.  – ….;
Оставащите средства за други възнаграждения, необходими за обезщетения по ЗСВ и КТ са в размер на …., като органите на съдебната власт са заложили в проектите си за бюджет за 2019 г. средства в размер на …., необходими за изплащане на дължими обезщетения на  75 бр. магистрати и 269 съдебни служители.
	Видно е че през 2019 г. ще се яви сериозен недостиг на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ -  ….
 Средствата за издръжка, дължими данъци, такси и членски внос и резерва за непредвидени и неотложни разходи в размер на  …. ще бъдат достатъчни да покрият очакваното увеличение на разходите /съгласно предвидената средногодишна инфлация за 2019 г. – 3.0% по основни показатели от макроикономическата прогноза/ за вода, горива, енергия,  материали, външни услуги, обезщетения по ЗОДОВ  и др., както и разходите в областта на електронното управление  /…./, с изразено положително становище от председателя на ДАЕУ.

По чл. 2, ал. 1, показател „Капиталови разходи“ предложената сума е ….
Капиталовите разходи за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт са в размер на ….,  като в тях са включени …. необходими в областта на електронното управление за дигитализация, за които е изразено положително становище от председателя на ДАЕУ.
	В заключение при положение, че бъде утвърден ЗДБРБ за 2019 г. съобразно становището на МС се явява недостиг, както следва:
	средства за нови щатни бройки във връзка с текущи и предстоящи конкурси и решения на КСА към СК  /44 бр. магистрати и 45 бр.съдебни служители/  - ….;
	средства по чл. 233, ал. 6, изр.второ и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ /по една основна заплата/ - …., а при шест заплати – ….;

недостиг на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ за 2019 г. -  ….
	При предприемане на действия за оспорване на текста на разпоредбата на § 15, т. 1 и т. 2  от ПЗР на ПЗДБРБ за 2019 г. ще се яви недостиг на средства, както следва:
	по чл. 233, ал. 6, изр.първо от ЗСВ /по една основна заплата/ - ….;

по чл. 352 от ЗСВ /до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера/  - ….;
за облекло на магистратите /което е изчислено на база две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера за второ тримесечие на 2018 г./ -  ….
Общият недостиг при приемане на становището на МС по бюджета на съдебната власт е …., а при отпадане разпоредбата на § 15, т. 1 и т. 2 от ПЗР на ПЗДБРБ за 2019 г. – …..

3. ПРЕДЛАГА  на Министъра на правосъдието да свика извънредно заседание на пленума на Висшия съдебен съвет на 29 октомври 2018 г. от 09.30 часа с единствена точка „Съгласуване на Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект на държавния бюджет на Република България за 2019 г.”
4. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси и дирекция „Правна“ да изготвят становище относно разпоредбата на § 15 от ПЗР на ПЗДБРБ за 2019 г.


49. ОТНОСНО: Трансформиране на 1 щ.бр. за длъжността „Работник поддръжка, сгради“ в 1 щ.бр. за длъжността „Съдебен деловодител“ в Административен съд гр. Благоевград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде трансформирана 1 щ.бр. за длъжността „Работник поддръжка, сгради“ в 1 щ.бр. за длъжността „Съдебен деловодител“ в Административен съд гр. Благоевград.
 

50. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 34/17.10.2018 г. относно освобождаване на банкова гаранция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде освободена гаранция за изпълнение по Договор № ВСС – 10095/06.08.2018 г. с ….. в размер на …., съгласно становище за извършен предварителен контрол за разход – Контролен лист № ГАР16-27/22.10.2018 г. от финансовия контрольор и поради необходимостта от представяне на допълнителни документи в срок до 29.10.2018 г.


51. 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 :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Висшия съдебен съвет“ чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с прогнозна стойност ….. без ДДС, за срок от 1(една) година, както и да възложи същата, като подпише договор с избрания изпълнител или да прекрати възлагането на поръчката.


52. ОТНОСНО: Благодарствени писма от Окръжен съд гр. Разград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение благодарствените писма от Окръжен съд гр. Разград.


53. ОТНОСНО: Извършване на задължителни периодични медицински прегледи през 2018 г. на членовете на Висшия съдебен съвет и на съдебните служители от дирекция „Вътрешен одит“ и администрацията на ВСС.
Отложена по протокол № 37/17.10.2018 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Евгения Кънева – и.д. началник отдел „УКЦОП“ провеждането на преговори с ……..


54. ОТНОСНО: Предоставяне право на ползване и поддръжка на софтуерен продукт „ПРОЗОП“, в изпълнение на изискванията на ЗОП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „ВЕЕМ Консулт“ ЕАД за предоставяне правото на използване и техническа поддръжка на софтуерен продукт „ПРОЗОП“ за срок от 1(една) година на стойност ….. без ДДС. 


55. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.09.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.09.2018 г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.09.2018 г.  


56. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за III - то тримесечие на 2018 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява разходите за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за III - то тримесечие на 2018 г. 
2. Одобрява разходите за командировки на председателя на Върховния административен съд за III - то тримесечие на 2018 г.
3. Одобрява разходите за командировки на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за III - то тримесечие на 2018 г.
4. Одобрява разходите за командировки на директора на Националния институт на правосъдието за III - то тримесечие на 2018 г.
5. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния касационен съд и на Главния прокурор на РБългария от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за III - то тримесечие на 2018 г.
6. Приема за сведение информацията за членовете на Висшия съдебен съвет участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по европейски и международни програми от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за III - то тримесечие на 2018 г.
 

57. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Червен бряг за предоставяне на служебен автомобил „….“ с рег. № …. на Професионална гимназия по земеделско стопанство „Александър Стамболийски“ с. Чомаковци.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до окончателното разпределение на новите автомобили. 


58. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Кюстендил за намаляване броя на ползваните терминални устройства ПОС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Кюстендил да закрие 2 /два/ броя терминални устройства ПОС, обслужващи сметката за чужди средства и транзитната сметка на съда, считано от 03.12.2018 г.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Кюстендил, във връзка с искането им за закриване на 2 /два/ броя терминални устройства ПОС.


59. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за определяне на допълнително парично възнаграждение на съдия, във връзка с придобита научна степен „доктор“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съгласно решение по т. 33 от протокол № 45/19.12.2007 г. на ВСС административните ръководители на органите на съдебната власт утвърждават изплащането на допълнително трудово възнаграждение по реда на т. 12.1 от протокол № 45/05.12.2007 г. на ВСС на магистрати и съдебни служители, при условие, че темата на защитения докторат съответства на характера на извършваната работа и отговаря на изискванията, поставени в длъжностната характеристика.


60. ОТНОСНО: Молба от …… за изплащане на обезщетение по чл. 224 от КТ, изпратена от Административен съд гр. Бургас, за произнасяне по основателността на искането.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас.


61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за увеличаване щатната численост на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА увеличаване на щатната численост на Апелативен съд гр. София, съгласно решение на комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия по протокол № 8/26.06.2018 г., т. 2.,  считано от 01.01.2019 г.
2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ при разпределението на бюджета за 2019 г. да се предвидят новите щатни бройки по бюджета на Апелативен съд гр. София.
 

62. ОТНОСНО: Решение на КАК към СК на ВСС по протокол № 30/15.10.2018 г.   във връзка с предложение от председателя на Върховния административен съд за поощряване на …. – административен ръководител - председател на Административен съд София-град, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“ и награда в размер на едно основно месечно възнаграждение, на основание чл. 304, ал. 1 във връзка с чл. 304, ал. 2, чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ и чл. 303, ал. 3 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ направеното предложение за поощряване на …. – административен ръководител - председател на Административен съд София-град с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение.
Мотиви: 
Предвид рестриктивния бюджет на съдебната власт няма предвидени финансови средства за поощряване на магистрати и съдебни служители с парични награди.


63. ОТНОСНО: Решение на КАК към СК на ВСС по протокол № 30/15.10.2018 г.   във връзка с предложение от председателя на Върховния административен съд за поощряване на съдии от Административен съд София-град, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“ и награда в размер на едно основно месечно възнаграждение, на основание чл. 304, ал. 1 във връзка с чл. 304, ал. 2, чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ и чл. 303, ал. 3 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ направеното предложение за поощряване на съдии от Административен съд София-град с парична награда в размер на основното им месечно възнаграждение.


Мотиви: 
Предвид рестриктивния бюджет на съдебната власт няма предвидени финансови средства за поощряване на магистрати и съдебни служители с парични награди.


64. 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. 
Отложена по протокол № 35/03.10.2018 г. на КБФ.
Извлечение от протокол № 26/15.10.2018 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поради неотложни служебни ангажименти представляващия ВСС – Боян Магдалинчев няма възможност да вземе участие в конференцията на тема „100 години независима съдебна власт в Полша“, организирана от Националния съвет на съдебната власт на Полша.   


65. ОТНОСНО: Конференция на високо равнище за ефективността на съдебните системи, организирана от Австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, която ще се проведе на 30 ноември 2018 г. в гр. Виена.
Извлечение от протокол № 26/15.10.2018 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в Конференцията на високо равнище за ефективността на съдебните системи, която ще се проведе на 30 ноември 2018 г. в гр. Виена, Австрия, за периода 29 ноември – 1 декември 2018 г., следното/ите лице/а:
1.1. ………………… – член на ВСС;
1.2. …………………. – преводач от и на английски език (при необходимост).
2. Пътните разходи и разходите за настаняване на командированото по т. 1.1. лице са за сметка на организаторите на Конференцията.
3. Разходите за дневни пари, за медицински застраховки на всички командировани лица, както и пътните разходи, разходите за настаняване и за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.


66. ОТНОСНО: Покана за участие в Семинар за служители, организиран от ЕМСС, който ще се проведе в периода 3-4 декември 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия.
Извлечение от протокол № 26/15.10.2018 г. от заседание на КПИВ.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да командирова Ида Лереова – младши експерт в дирекция „Международна дейност“, за участие в семинар за служители, организиран от Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 3-4 декември 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи, разходите за една нощувка, разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


67. ОТНОСНО: Командироване на Мариета Неделчева – съдия, и.ф. председател на Специализирания наказателен съд, контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, за участие в 25-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, която ще се проведе на 14-15 ноември 2018 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована Мариета Неделчева – съдия, и.ф. председател на Специализирания наказателен съд, контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, за участие в 25-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, за периода 13-16 ноември 2018 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия.
2. Разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на срещата.
3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер са за сметка на Висшия съдебен съвет.
4. Пътните разходи, разходите за дневни пари за 4 дни и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
 

68. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд София-област за сключване на граждански договор за медийно и информационно обслужване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от правомощията на административния ръководител на Административен съд София-област.


69. ОТНОСНО: Писмо от Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


70. ОТНОСНО: Предложение от КАК към СК на ВСС за разкриване на 1 щатна длъжност „съдия“ в Районен съд гр. Сливница.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА предложението на КАК към СК на ВСС за разкриване на 1 щатна длъжност „съдия“ в Районен съд гр. Сливница.
 

71. 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. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2018 г.

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

„Дава съгласие“

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

2.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ и облекло. 

2.3. Искане от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

2.4. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

2.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командировани магистрати, във връзка с проведените срещи на Европейската съдебна мрежа за международно сътрудничество.

2.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за възстановяване на направени разходи по обявяване на процедура на Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична държавна собственост.

2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за СБКО и изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и текущи разходи до края на годината.

2.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.

2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.

2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.

2.14. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на външна масивна ограда, покрив и улуци.

2.15. Искане от зам. административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за неотложни ремонтни дейности в сградата на съда.

2.16. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за основен ремонт с цел изпълнение на предписания на „ПБЗН“ – Видин.

2.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на сграда, находяща се в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ № 2.

2.18. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения.

2.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за обзавеждане на новата сграда.

2.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на рушаща се мазилка на сградата на съда.

2.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за планиран текущ ремонт в сградата на съда.
2.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за подмяна на изгорели платки и вътрешни климатични тела на климатичната инсталация.

2.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за оборудване на помещение с рафтове и устройването му като архив за съхраняване на архивни дела.

2.24. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на санитарен възел.

2.25. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за подмяна на дефектирала техника в системата за видеонаблюдение.

2.26. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за компютърна и периферна техника.

2.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас.

2.28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS за сървър.

2.29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя компютърни конфигурации.

2.30. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.

2.31. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя многофункционални устройства.

2.32. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на копирни машини.

2.33. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мултифункционална машина.

2.34. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за корекция на отпуснатата сума за закупуване на софтуерен лиценз за 3 години.

2.35. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за закупуване на компютърна система NForce.

2.36. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за оборудване на регистратура по ЗЗКИ.

2.37. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.

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

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

4. Одитни доклади.

4.1. 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. Пазарджик.

5. Разни.

5.1. 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.

5.2. Предоставяне право на ползване и поддръжка на софтуерен продукт „ПРОЗОП“, в изпълнение на изискванията на ЗОП.

5.3. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.09.2018 г.

5.4. Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за III - то тримесечие на 2018 г. 



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


		

 

