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П Р О Т О К О Л   № 39
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 31 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”, Ирина Иванова – началник отдел „БФ“, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Евгения Кънева – и.д. началник отдел „УКЦОП“.


I. Съвместно заседание с Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС.

От страна на Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на ВСС, при обсъждането по т. 1 – т. 13 от настоящия дневен ред, присъстваха Евгени Диков - председател на Комисия „Управление на собствеността“ и членовете на комисията - Стефан Гроздев, Огнян Дамянов, Боян Новански и Олга Керелска.
От администрацията на ВСС присъстваха: инж. Дениза Павлова – директор на дирекция „УССВ”, Владимир Димитров – и.д. началник отдел „УС“ и Мая Атанасова - главен експерт - юрисконсулт в дирекция „Правна”.


1. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски градски съд с вх. № ВСС-10075/03.08.2018 г. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт- подмяна на локалната видеосистема на деловодствата.

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“ на Висшия съдебен съвет се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

ОТЛАГА разглеждането на т. 1 от настоящия дневен ред, до изготвяне на одитния доклад, съгласно сключен договор с рег. № ВСС-6146/29.05.2018 г. между ВСС и „БЕЛС Продукти за сигурност“ ООД за оценка на охранителните системи в съдебната система, с цел тяхното отделяне от баланса на сградите и евентуалното им прехвърляне на ГД „Охрана” към МП и последваща преценка за осигуряване на цялостно видеонаблюдение на Съдебна палата гр. София, съвместимо с изградената система за видеонаблюдение на цялата сграда.


2. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд София - град с вх. № ВСС-12602/18.10.2018 г. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт – разширяване на пожароизвестителната система в сградата, ползвана от съда.

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“ на Висшия съдебен съвет се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Извършването на разход за текущ ремонт - разширяване на пожароизвестителната система в сградата на Административен съд София - град е целесъобразно. Стойността на разхода е  определена  на  …. с ДДС, съгласно най-ниската оферта за ПИС- на „Джей енд Джей Ко“ ООД /…. с ДДС, и по-ниската оферта за СМР-на „ВАТА П“ ООД /…. с ДДС/.
Мотиви: Извършването на текущ ремонт - разширяване на пожароизвестителната система се налага поради недобро противопожарно осигуряване на всички части в сградата, което е отразено в протокол  с предписания ГД“ПБЗН“. Приложени са изискуемите документи за ПИС, като приложените две оферти за СМР са на минимална стойност.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Административен съд София-град  по § 10-00 „Издръжка" с …. за текущ ремонт- разширяване на пожароизвестителната система в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи  по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


3. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Търговище с вх. № ВСС-4892/25.05.2018 г. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт- обособяване на регистратура по ЗЗКИ.

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“ на Висшия съдебен съвет се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Извършването на разход за текущ ремонт - обособяване на регистратура по ЗЗКИ в Административен съд гр. Търговище е целесъобразно. Стойността на разхода е  определена  на  …. с ДДС, съгласно най-ниската оферта - на „АВИТА“ ООД.

Мотиви: Обособяването на регистратури по ЗЗКИ е обосновано в писмо от Върховен административен съд до административните съдилища. От страна на Административен съд гр. Търговище са приложени  изискуемите документи. Сумата е в рамките на приетите по т. 21 от протокол № 17 от заседанието на ВСС на 15.01.2015 г. лимити.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Административен съд гр. Търговище по § 10-00 „Издръжка" със …. за текущ ремонт - обособяване на регистратура по  ЗЗКИ.  
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи  по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


4. ОТНОСНО: Писма с рег. № ВСС-8289/02.07.2018 год. и рег. № ВСС-8290/02.07.2018 г. от председателя на Окръжен съд гр. Русе с искане за отпускане на средства за неотложен текущ ремонт на отоплителната инсталация /подмяна на радиатори в кабинети и съдебни зали на ет. 3/ и подмяна на дограмата на трети етаж на Съдебната палата на гр. Русе. 

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“ на Висшия съдебен съвет се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1. Извършването на текущ ремонт за подмяна на радиатори в кабинети и съдебни зали, заети от Окръжен съд гр. Русе на трети етаж /източно полукрило/ се отлага за 2019 г. Средства необходими за изпълнението на този етап да бъдат включени към инвестиционното предложение за ремонтните дейности по отоплителната система в графика за 2019 година.  
Мотиви: Планирано е ремонтът на отоплителната система да става поетапно, с цел да не се затруднява достъпа до съдебната сграда. Първият етап от планираната реконструкция е подмяна на радиатори в кабинети и съдебни зали, заети от Окръжен съд гр. Русе на трети етаж от сградата, планиран да се изпълни през 2018 година.
Предвид, че към настоящия момент е стартирал отоплителния сезон, подмяната на радиатори е неудачна, поради което  ремонтът да бъде отложен за 2019 г.  Средства необходими за изпълнението на този етап да бъдат включени към инвестиционното предложение за ремонтните дейности по подмяна на радиаторите в графика за 2019 година.
2. Извършването на разход за подмяна на дограма на  трети етаж /в 6 работни кабинета и две врати, даващи достъп до балконите/ е необходим и целесъобразен. Общата стойност на разхода е определена на …. с ДДС /…/.
Мотиви: Искането е наложено от неотложна подмяна на стара дограма на трети етаж /в 6 работни кабинета и две врати, даващи достъп до балконите/. Представени са изискуемите документи.

3. ИЗПРАЩА решението по т. 4. от настоящия протокол на председателя на Окръжен съд гр. Русе, с оглед предвиждане на исканите средства по отношение на извършването на текущ ремонт за подмяна на радиатори в кабинети и съдебни зали в бюджета на съда за 2019 г.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г.  на ОС Русе  по §10-00 „Издръжка" с ….. за подмяна на дограма на трети етаж.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


5. ОТНОСНО: Писма от председателя на Окръжен съд гр. Смолян вх. № ВСС-12544/17.10.2018 г. с искане за отпускане на средства за основен ремонт – газифициране на сградата на Съдебната палата, и за текущ ремонт – подмяна на радиатори.

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“ на Висшия съдебен съвет се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1. ОТЛАГА разглеждането на т. 5 от настоящия дневен ред, с оглед изясняване вида на газовата горелка по предложените оферти.
2. ВЪЗЛАГА на отдел „Инвестиции и строителство” да изискат информация от председателя на Окръжен съд гр. Смолян по отношение на вида газова горелка, необходима за газифициране на сградата на Съдебната палата.
3. ВЪЗЛАГА на отдел „Инвестиции и строителство” и дирекция „Бюджет и финанси” средствата за извършване на основен ремонт – газифициране на сградата на Съдебната палата гр. Смолян да бъдат предвидени за следващата календарна година по § 51-00 по бюджета на съда, с оглед извършване на основния ремонт през 2019 г.
4. ИЗПРАЩА решението по т. 2. от настоящия протокол на председателя на Окръжен съд гр. Смолян, за сведение и изпълнение.


6. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Ботевград с вх. № ВСС-12600/18.10.2018 г. с искане за отпускане на средства за придобиване на ДМА – доставка и монтаж на записващо устройства на системата за видеонаблюдение в сградата.

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“ на Висшия съдебен съвет се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

ОТЛАГА вземането на решение за отпускане на средства за придобиване на ДМА – доставка и монтаж на записващо устройство на системата за видеонаблюдение в сградата на Районен съд гр. Ботевград. 
Мотиви: В момента работна група към ВСС решава въпроса със строителството, ремонта и поддръжката на охранителните системи в сградите на органите на съдебната власт. Преди произнасянето й изграждането на такива системи е нецелесъобразно. 


7. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Варна с вх. № ВСС-12657/19.10.2018 г. с искане за отпускане на средства за авариен текущ ремонт на хидроизолация над асансьорна шахта.

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“ на Висшия съдебен съвет се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Извършването на разход за авариен текущ ремонт на хидроизолация над асансьорна шахта в Районен съд гр. Варна е наложително. Стойността на разхода е определена на …. с ДДС, съгласно най-ниската оферта - на „ЕВРОСТРОИТЕЛ 1“ ЕООД.
Мотиви: В подпокривното пространство има наличие на сериозни течове, следствие на които архивните дела се мокрят и мухлясват, като се мокри и осветителната инсталация. Има сериозна опасност от пожар.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи бюджета на Районен съд гр.  Варна по § 10-00 „Издръжка” за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на хидроизолация над асансьорна шахта.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


8. ОТНОСНО: Писма с вх. рег. №№ ВСС-8362/03.07.2018 г. и ВСС-8362/11.10.2018 г.   от председателя на Районен съд гр. Добрич с искане за отпускане на средства за текущ ремонт на коридор на трети етаж на съдебната сграда. 

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“ на Висшия съдебен съвет се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Извършването на разход за текущ ремонт на коридор на III етаж на Съдебната палата гр. Добрич е необходим и целесъобразен. Средствата  се отпускат по параграф § 10-00 „Текуща издръжка“ и са на стойност …..

Мотиви: Искането е необходимо във връзка с ремонт на коридор на трети етаж на Съдебната палата поради крайно неугледния му вид. Представени са изискуемите документи.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи бюджета на Районен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка” за 2018 г. с ….., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на коридор на III етаж на съдебната палата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


9. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Малко Търново с вх. № ВСС-2161/22.10.2018 г. с допълнение към искане с наш вх. № ВСС2161/07.03.2018 год. за отпускане на средства за текущ ремонт- обособяване на регистратура по ЗЗКИ.

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“ на Висшия съдебен съвет се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1. ОТЛАГА разглеждането на т. 9 от настоящия протокол, за следващо съвместно заседание.
2. УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. Малко Търново да представи информация за броя на постъпилата класифицирана информация по ЗЗКИ през 2017 г. и 2018 г.
3. ИЗПРАЩА решението по т. 9 от настоящия протокол на председателя на Районен съд гр. Малко Търново, за сведение и изпълнение.


10. ОТНОСНО: Писмо с вх. рег. № ВСС-8621/06.07.2018 г. от председателя на Районен съд гр. Нови пазар с искане за отпускане на средства за подмяна на стелажите в архивното помещение и подмяна на външна врата на сградата на съда. 

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“ на Висшия съдебен съвет се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Извършването на разход за текущ ремонт за подмяна на външна врата на сградата на съда, във връзка с дадени указания от компетентни органи, е необходим и целесъобразен. Средствата  се отпускат по параграф § 10-00 „Текуща издръжка“ и са на стойност …. с ДДС.
Мотиви: Средствата са необходими във връзка с изпълнение на дадени указания при проверка на компетентни органи. Представени са изискуемите документи.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи бюджета на Районен съд гр. Нови пазар по § 10-00 „Издръжка” за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на PVC врата с термопанел.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


11. ОТНОСНО: Писмо с вх. № ВСС-8681/09.07.2018 г. от председателя на Районен съд гр. Поморие с искане за осигуряване на средства за извършване на текущ  ремонт на входното предверие, стълбищна клетка, фоайе и две канцеларии.

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“ на Висшия съдебен съвет се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Извършването на разход за текущ ремонт на входно предверие, стълбищна клетка, фоайе пред съдебни зали и двете канцеларии на съдебната сградата е необходим и целесъобразен. Стойността на разхода е определена на ….. с ДДС, съгласно най-ниската оферта.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи бюджета на Районен съд гр. Поморие по § 10-00 „Издръжка” за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на входно предверие, стълбищна клетка, фоайе пред съдебни зали и две канцеларии.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


12. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Средец с вх. № ВСС-12 504/17.10.2018 г. във връзка с искане за осигуряване на средства за закупуване на устройство за изкачване на стълби, за осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Районен съд гр. Средец.

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“ на Висшия съдебен съвет се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

НЕОТЛОЖЕНО, НЕОБХОДИМО и целесъобразно е закупуването на мобилно устройство тип верижен стълбищен робот, модел LG 2004 Basic, за осигуряване на безпрепятствен достъп на хора с намалена подвижност и хора с увреждания в сградата на Районен съд гр. Средец. Стойността на разхода е определена в размер на …. с ДДС, съгласно най-ниското ценово предложение на „АДАПТ БГ“ ЕООД. Средствата следва да се предвидят по параграф § 52-00 „Придобивани на ДМА“.

Мотиви 1:
                  В Районен съд гр. Средец е извършена проверка от Комисия за защита от дискриминация /КЗД/ в рамките на кампания Достъпна България“ и е съставен констативен протокол, тъй като в сградата няма изградена външна и вътрешна достъпна архитектурна среда за хора с намалена подвижност и с увреждания. Образувана е преписка № 362/2018г. на заседание на Комисия за защита от дискриминация.
Мотиви 2:
В изпълнение изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (Обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; доп., бр. 54 от 2011 г). административния ръководител на Районен съд гр. Средец е предприел необходимите действия, като е информирал е кмета на Община Средец и е поискал съдействие от архитекта на Общината, относно изграждането на достъпна среда за хора с намалена подвижност и хора с увреждания. (писмо рег. № ВСС-11 875/05.10.2018 г.). Провел проучване на предлаганите в страната системи/техника за преодоляване на различни височини вследствие на разликата между нивата.
Районен съд гр. Средец, заедно с Районна прокуратура гр. Средец, ползва на втория и третия етаж на сграда публична общинска собственост (АПОС № 1/12.02.97г. и Договор №93-00-65/11.03.2013 г за учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот публична общинска собственост). Първият етаж на сградата, където е подхода за съда и прокуратурата е собственост на частно лице.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за  увеличение на бюджета за  2018  г. на Районен съд гр. Средец по § 52-00 „Придобиване на ДМА" с ….., с цел осигуряване на средства за доставка на верижен стълбищен робот.
Средствата в размер на ….. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
2. Уведомява дирекция  „Управление на собствеността на съдебната власт”, че средствата в размер на ….. за доставка на верижен стълбищен робот за сградата на Районен съд гр. Средец, са за сметка на средствата за „Осигуряване на достъпна среда в имоти на съдебната власт“, утвърдени в поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и за основен ремонт за 2018 г., съгласно решение по т. 65 от протокол № 19/05.07.2018 г. на Пленума на ВСС.


13. ОТНОСНО: Предаване на апартамент № 60 в гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 13, на наемателя, съгл. договор за наем от 02.10.2018 г. и намиращите се в него движими вещи.

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“ на Висшия съдебен съвет се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Да се поиска съгласие от административния ръководител на Военен съд гр. София за безвъзмездно предоставяне в управление на движими вещи, намиращи се в апартамент № 60, гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 199,  ет. 13, подробно изброени в инвентаризационен опис на дълготрайни активи от м. 10.2018 г., на основание чл. 390, ал. 2 от Закона за съдебната власт.




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



      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ                                 
                                    „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”: /П/
           
     								          ЕВГЕНИ ДИКОВ






























ІІ. Заседанието на Комисия „Бюджет и финанси“ продължава.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
 
14. 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.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище 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 съдия за периода от м. януари до м. октомври 2018 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Варна 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. Търговище за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


16. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховен касационен съд за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застрахователни събития.

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 цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застрахователни събития.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г. 


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 04.09.2018 г., издаден от СРС.

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 Софийски районен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на ….. с цел осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение за претърпени неимуществени вреди по изпълнителен лист от 04.09.2018 г., издаден от СРС.
Средствата в размер на ….. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


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

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. Кубрат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт. 


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово 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. Гълъбово 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. 


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителна система.

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 Административен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка“ с …. за авариен ремонт на отоплителна система.
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. Самоков за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив на сградата на съда.
Извлечение от протокол № 35/24.10.2018 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. Самоков по § 10-00 „Издръжка“ с …. за авариен ремонт на покрив на сградата на съда.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за изработка и монтаж на шумопоглъщаща кутия за климатичен агрегат.
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 Окръжен съд гр. Търговище по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с …. за изработка и монтаж на шумопоглъщаща кутия за климатичен агрегат, находящ се във вътрешния двор на сградата.
Средствата в размер на ….. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт. 
2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на …. за изработка и монтаж на шумопоглъщаща кутия за климатичен агрегат, находящ се във вътрешния двор на сградата 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.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени 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 увеличение на бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Павликени с …. по § 10-00 „Издръжка“ за текуща издръжка до края на годината и за заплащане на заявено количество природен газ за месец януари на 2019 г.
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт. 


24. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Девня 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 увеличение на бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Девня с ….. по § 10-00 „Издръжка“ за текуща издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт. 


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2018 г.

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 Административен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка“ с …. за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2018 г.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт. 
 

26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за периодични и профилактични медицински прегледи 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 за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Петрич за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за текущи разходи /ел. енергия и отопление/ до края на годината.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт. 
2. Напомня на административния ръководител да се съобрази с решение по т. 23 от протокол № 25/18.10.2018 г. на Пленума на ВСС, във връзка с осигуряването на средства за задължителни периодични медицински прегледи и средства за преглед на очите, оценка на зрението, както и за корекция на зрението на работещи с видеодисплеи.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на климатик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на климатик.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите на ВСС и Районен съд гр. Мездра за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на един брой копирна машина Xerox, 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. Мездра с …..


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“.

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 Административен съд гр. Стара Загора за 2018 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Стара Загора с …..

 
30. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт Омекс 2000 Хонорари.

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. Златоград за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт Омекс 2000 Хонорари, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Златоград с ….


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на сума за облекло на новоназначен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч разходите за изплащане на работно облекло на съдебен служител, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2018 г. на Административен съд гр. Ловеч между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя прахосмукачки.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик, разходите в размер на …. за закупуване на 3 броя прахосмукачки, да бъдат извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за изплащане на очила на магистрати и съдебни служители и закупуване на акцедентни материали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Берковица разходите за закупуване на акцедентни материали, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.
2. Напомня на административния ръководител да се съобрази с решение по т. 23 от протокол № 25/18.10.2018 г. на Пленума на ВСС, във връзка с осигуряването на средства за задължителни периодични медицински прегледи и средства за преглед на очите, оценка на зрението, както и за корекция на зрението на работещи с видеодисплеи.
 

34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2018 г., както и офталмологични прегледи и изработване на очила на магистрати и съдебни служители. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Търговище разходите за неотложни текущи нужди до края на 2018 г., както и офталмологичните прегледи и изработването на очила на магистрати и съдебни служители, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г. 
2. Напомня на административния ръководител да се съобрази с решение по т. 23 от протокол № 25/18.10.2018 г. на Пленума на ВСС, във връзка с осигуряването на средства за задължителни периодични медицински прегледи и средства за преглед на очите, оценка на зрението, както и за корекция на зрението на работещи с видеодисплеи.
 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .

35. 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 …..
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с ….
по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ 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 § 10-00 „Издръжка“ с ….
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ със …
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …


36. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2018 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с …

Разни.

40. ОТНОСНО: Обобщена информация за очакваното изпълнение по бюджетите на органите на съдебната власт към 31.12.2018 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение представената информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2018 г., представена в Приложение № 1 и Приложение № 2.


41. ОТНОСНО: Отчисленията за централизирания фонд „Социално – битово и културно обслужване“ (СБКО) за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
За периода 01 октомври 2018 г. до 31 декември 2018 г. органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаването на централизирания фонд СБКО за 2018 г., да не отчисляват 0,1% от средствата за СБКО, съгласно решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 1/18.01.2018 г.
За същия период средствата за СБКО да се изплащат в размер на 3% на база начислени средства за основни заплати.


42. ОТНОСНО: Сключване на договор за дарение между Висшия съдебен съвет и „Информационно обслужване“ АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ОДОБРЯВА сключване на договор за дарение между Висшия съдебен съвет и „Информационно обслужване“ АД за прехвърляне безвъзмездно правото на собственост върху активите, предоставени за ползване от ВСС и органи на съдебната власт, съгласно договор ПО 16-88/22.06.1999 г.
2. УПЪЛНОМОЩАВА Боян Магдалинчев, представляващ ВСС да подпише договора за дарение на компютърна техника между „Информационно обслужване“ АД и Висшия съдебен съвет, закупена през 2005 г. и 2006 г., предоставена за ползване от ВСС и органи на съдебната власт.
 
 
43. ОТНОСНО: Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали застраховане „АД за регистрираните застрахователни събития, отказани и изплатените застрахователни суми по предявени претенции по сключен договор № ВСС - 14770/06.11.2017 г. с Висшия съдебен съвет за периода 01.07.2018 г. - 30.09.2018 г.


44. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България с приложено искане от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Казанлък за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районна прокуратура гр. Казанлък да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 1 /един/ брой терминално устройство ПОС за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районна прокуратура гр. Казанлък, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г. 


45. ОТНОСНО: Писма от административни ръководители на органите на съдебната власт с искания за осигуряване на допълнителни средства по бюджетите им за провеждане на профилактични прегледи и закупуване на лични предпазни средства за работа с видеодисплеи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НАПОМНЯ на административните ръководители на органите на съдебната власт, че следва да се съобразяват с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 23 от протокол № 25/18.10.2018 г.
2. Комисия „Бюджет и финанси“ няма да разглежда искания за корекции на бюджетите за провеждане на профилактични прегледи и закупуване на лични предпазни средства за работа с видеодисплеи.


46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за даване на разрешение за изразходване на реализирана икономия от целево отпуснати средства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ неусвоената част от целево отпуснатите средства за текущи ремонти на вътрешния двор и на покрива в Съдебната палата на гр. Пловдив в размер на ….. да бъде използвана за подмяна на част от осветителните тела в сградата на съда.


47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за даване на разрешение за изразходване на реализирана икономия от целево отпуснати средства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Районен съд гр. Карлово да използва част от остатъка в размер на …. на целево отпуснатите средства на стойност …. за текущ ремонт в сградата на съда, съгласно решение на Пленума на ВСС с протокол № 4/08.02.2018 г., за покриване на текущите разходи за издръжката на съда, включващи разходи за вода, горива и ел. енергия, комуникационни услуги, пощенски разходи, канцеларски материали, абонаменти, изплащане възнаграждения на вещи лица и др.


48. ОТНОСНО: Сключване на договор с „Топлофикация София“ ЕАД с предмет: „Доставка на топлинна енергия за топлоснабдяване на административната сграда на ВСС, намираща се в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12“.
Извлечение от протокол № 35/24.10.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. РАЗРЕШАВА извършване на разход за доставка на топлинна енергия, за срок до 2 години, на стойност до прага, посочен в чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.
2. В изготвения проект на договор с „Топлофикация София“ ЕАД да бъде добавено следното прекратително условие: Договорът се прекратява преди изтичане на срока му, в случай че бъде достигнат стойностният праг по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.
3. ИЗПРАЩА решението по т. 48 от настоящия протокол на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в АВСС за последващи действия съобразно взетото решение.


49. ОТНОСНО: Командироване на Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – гражданки дела и Валентина Бошнякова – съдия в Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – търговски дела, за участие в редовна среща на лицата за контакт Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Виена, Австрия, в периода 13-14 декември 2018 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – гражданки дела и Валентина Бошнякова – съдия в Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – търговски дела, за участие в редовна среща на лицата за контакт Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Виена, Австрия, за периода 12-15 декември 2018 г.  
2. Пътните разходи, както и разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на срещата. 
3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер, дневни пари за 4 дни, както и разходите за медицински застраховки, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ разходите за път в рамките на страната (Смолян – София и обратно) да бъдат извършени в рамките на бюджетните сметки на съответните органи на съдебната власт, съгласно Решение на ВСС по протокол № 53/13.12 2012 г.


50. ОТНОСНО: Писмо от Офиса на Европейската мрежа на съдебните съвети с покана за участие в Семинар за подбор и назначаване на съдии, който ще се проведе на 10 и 11 декември 2018 г. в гр. Мадрид, Испания.
Извлечение от протокол № 27/22.10.2018 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в Семинар за подбор и назначаване на съдии, за периода 9-12 декември 2018 г. в гр. Мадрид, Испания:
- …………………………… - член на Висшия съдебен съвет;
- Наталия Андреева – преводач от и на английски език (при необходимост).
2. Пътните разходи, разходите за нощувки по фактически размер, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.
 

51. ОТНОСНО: Покана за участие във втора среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на 17 декември 2018 г. в гр. Хага, Холандия.
Извлечение от протокол № 27/22.10.2018 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие във втора среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 16-18 декември 2018 г. в гр. Хага, Холандия, следните лица:
1.1. Вероника Имова – член на Висшия съдебен съвет;
1.2. Саша Николова – преводач от и на английски език.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки по фактически размер, разходите за дневни пари, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет.


52. ОТНОСНО: Решение на КСА към СК на ВСС от 17.10.2018 г. относно предложение за трансформиране на свободна длъжност „съдебен деловодител“ в длъжност „съдебен помощник“ в Административен съд гр. Враца.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията.


53. ОТНОСНО: Решение на КСА към СК на ВСС от 17.10.2018 г. относно предложение от председателите на Окръжен съд гр. Варна, Административен съд гр. Варна и Районен съд гр. Варна за увеличаване на щатната численост.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията.


54. ОТНОСНО: Решение на КСА към СК на ВСС от 17.10.2018 г. относно искане на Апелативен специализиран наказателен съд за увеличаване щатната численост на съда с 2 щ.бр. „съдебен секретар“ и 1 щ.бр. „съдебен деловодител“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

56. ОТНОСНО: Осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника до 31.12.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ до 31.12.2018 г. да изразява положителни становища по искания за осигуряване на средства на органите на съдебната власт за закупуване на компютърна техника и други активи свързани с нея, само в случаите на неотложна необходимост, замяна на дефектирала техника, чиито ремонт е невъзможен / нецелесъобразен, осигуряване на техника при увеличение на щатна численост, за която няма налична, поради липса на източник на финансиране.


57. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Пловдив 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 гр. Пловдив.


58. ОТНОСНО: Решение на КАК към СК на ВСС по протокол № 32/29.10.2018 г. относно предложение за разкриване на една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд гр. Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА разкриването на една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд гр. Варна от датата на вземане на решението.
2. В рамките на утвърдения бюджет по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ искането не е финансово обезпечено. Необходимите средства ще бъдат обезпечени за сметка на реализирани икономии от други параграфи по бюджета на съдебната власт.


59. ОТНОСНО: Решение на КАК към СК на ВСС по протокол № 32/29.10.2018 г. относно предложение за разкриване на една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд гр. Кърджали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА разкриването на една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд гр. Кърджали от датата на вземане на решението.
2. В рамките на утвърдения бюджет по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ искането не е финансово обезпечено. Необходимите средства ще бъдат обезпечени за сметка на реализирани икономии от други параграфи по бюджета на съдебната власт.


60. ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация от Институт за пазарна икономика с рег. № 53/24.10.2018 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА изготвената информация по заявлението за достъп до обществена информация с рег. № 53/24.10.2018 г.
 2. ИЗПРАЩА решението на комисията и приложената информация на отговорното лице по ЗДОИ за предприемане на действия по реда на раздел IV, т. 1 от Вътрешните правила за достъп до обществената информация във ВСС.


61. ОТНОСНО: Запитване от Института за пазарна икономика с вх. № ВСС – 12917/26.10.2018 г., и проект на отговор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на отговор до Института за пазарна икономика.


62. ОТНОСНО: Предложение от Боряна Димитрова – председател на комисия „Съдебна администрация“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде проведено съвместно заседание с комисия „Съдебна администрация“.


63. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за смяна на дограмата в сградата на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение на Комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 37/17.10.2018 г., т. 8.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Административен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка“ с …. за строително-монтажни дейности свързани с основно обновление обхващащо смяна на дограма на стълбището, монтиране на AL врата с „Антипаник“ дръжка, смяна на дограмата на 22 прозореца от четвърти етаж и на 8 прозореца в съдебните зали, находящи се на партера в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


64. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 01.11.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 01.11.2018 г.

1. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за смяна на дограмата в сградата на съда.


65. 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 01.11.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

„Дава съгласие“

1.1. Писмо от председателя на Административен съд София - град с вх. № ВСС-12602/18.10.2018 г. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт – разширяване на пожароизвестителната система в сградата, ползвана от съда.
1.2. Писмо от председателя на Административен съд гр. Търговище с вх. № ВСС-4892/25.05.2018 г. с искане за отпускане на средства за текущ ремонт- обособяване на регистратура по ЗЗКИ.
1.3. Писма с рег. № ВСС-8289/02.07.2018 год. и рег. № ВСС-8290/02.07.2018 г. от председателя на Окръжен съд гр. Русе с искане за отпускане на средства за неотложен текущ ремонт на отоплителната инсталация /подмяна на радиатори в кабинети и съдебни зали на ет. 3/ и подмяна на дограмата на трети етаж на Съдебната палата на гр. Русе. 
1.4. Писмо от председателя на Районен съд гр. Варна с вх. № ВСС-12657/19.10.2018 г. с искане за отпускане на средства за авариен текущ ремонт на хидроизолация над асансьорна шахта.
1.5. Писма с вх. рег. №№ ВСС-8362/03.07.2018 г. и ВСС-8362/11.10.2018 г.   от председателя на Районен съд гр. Добрич с искане за отпускане на средства за текущ ремонт на коридор на трети етаж на съдебната сграда. 

1.6. Писмо с вх. рег. № ВСС-8621/06.07.2018 г. от председателя на Районен съд гр. Нови пазар с искане за отпускане на средства за подмяна на стелажите в архивното помещение и подмяна на външна врата на сградата на съда. 
1.7. Писмо с вх. № ВСС-8681/09.07.2018 г. от председателя на Районен съд гр. Поморие с искане за осигуряване на средства за извършване на текущ  ремонт на входното предверие, стълбищна клетка, фоайе и две канцеларии.
1.8. Писмо от председателя на Районен съд гр. Средец с вх. № ВСС-12 504/17.10.2018 г. във връзка с искане за осигуряване на средства за закупуване на устройство за изкачване на стълби, за осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградата на Районен съд гр. Средец.
1.9. Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.10. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
1.11. Искане от председателя на Върховен касационен съд за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застрахователни събития.
1.12. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 04.09.2018 г., издаден от СРС.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
1.15. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителна система.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив на сградата на съда.
1.17. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за изработка и монтаж на шумопоглъщаща кутия за климатичен агрегат.
1.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
1.19. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
1.20. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2018 г.
1.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за периодични и профилактични медицински прегледи и текущи разходи до края на годината.

1.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
1.23. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“.
1.24. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт Омекс 2000 Хонорари.

„Не дава съгласие“

1.25. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на климатик.

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.
2.2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2018 г.

4. Разни.

4.1. Отчисленията за централизирания фонд „Социално – битово и културно обслужване“ (СБКО) за 2018 г.
4.2. Сключване на договор за дарение между Висшия съдебен съвет и „Информационно обслужване“ АД.
4.3. Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД.




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





 

