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П Р О Т О К О Л   № 40
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 7 ноември 2018 г.



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

ОТСЪСТВА	ЩИ: няма

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Евгения Кънева – началник отдел „УКЦОП“.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


2. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2018 г. във връзка с писмо с вх. № ВСС – 12050/02.11.2018 г. на министъра на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:



1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2018 г. на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № ВСС-12050/02.11.2018 г. от министъра на финансите, както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ….
В т.ч.
по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери между бюджети ….
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост ….
1.2. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с ….
В т.ч.
по показатели и подпоказатели, както следва:
Текущи разходи ….
Персонал …..
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с ….
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на …. съгласно писмо на министъра на финансите с изх. № 04-13-265/31.10.2018 г. /вх. № ВСС-12050 от 02.11.2018 г./.


3. 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 петима съдии за м. октомври 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 ….


4. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ със …. за изплащане разликата в работната заплата на командировани магистрати.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ със …. за изплащане разликата в работната заплата на командировани магистрати.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командировани магистрати.


5. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Дупница 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 разликата в работната заплата на командировани магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован магистрат.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд София-град за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован магистрат.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….. за изплащане разликата в работната заплата на командировани магистрати.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

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 разликата в работната заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за текущи разходи 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 на Окръжен съд гр. Благоевград за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ …..., 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. 


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗИСКВА от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик подробна информация /конкретна справка/ за посочените 11 броя НОХД какви са като характер, както и информация за броя на вещите лица, вида на експертизите и дължимите плащания.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за текущи разходи 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. Исперих по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.  
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт. 
Мотиви:
Средства са необходими за възстановяване на суми за природен газ на Община Исперих за отоплителен сезон 2017 г. – 2018 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущи разходи 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 на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за текущи разходи /ел. енергия, отопление, командировъчни, абонаменти по договори/ до края на годината.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт. 
Мотиви:
След направен анализ е видно, че процентното изпълнение по § 10-00 „Издръжка” е 83% и неусвоените средства са в размер на …..
Остатъкът няма да бъде достатъчен за покриване на неотложните разходи /ел. енергия, пощенски услуги, телефонни услуги, поддръжка на софтуерни продукти, възнаграждения на ВЛ/. Необходимите средства на съда за текущи разходи до края на годината ще са в размер на …..


11. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за текущи разходи 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 на Софийски градски съд за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за текущи разходи /сключени договори за доставка на канцеларски материали, абонаментни услуги, възнаграждения на вещи лица, особени представители, преводачи и др./ до края на годината.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт. 
Мотиви:
След направен анализ на изпълнението на бюджета на Софийски градски съд на база на отчетни данни от Конто към 31.10.2018 г. и по данни от СЕБРА към 01.11.2018 г., е видно че процентното изпълнение по § 10-00 „Издръжка” е 84%  и неусвоените средства са в размер на …..
Съдът е изразходил за възнаграждения на вещи лица ….., т.е. средно около ….. за месец.
От направения анализ на база по отчетни данни от Конто  към 31.10.2018 г. допълнителните средствата, които ще са необходими по § 10-00 „Издръжка” за покриване на неотложните разходи на съда до края на годината са в размер на  …..


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя климатици за съдебна зала и работни кабинети.
Решение на Пленума на ВСС по протокол № 27/01.11.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ при разпределението на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Плевен да бъдат заложени необходимите средствата за закупуване на 6 броя климатици за съдебна зала и работни кабинети, както следва:
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ - …..
по § 10-00 „Издръжка“ - …. 


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ при разпределението на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Провадия да бъдат заложени необходимите средствата за закупуване на 5 броя климатици, както следва:
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ - …..
по § 10-00 „Издръжка“ - ….


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за съдебна зала.

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. Ихтиман за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за съдебна зала, 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. Ихтиман с ….


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.
Извлечение от протокол № 27/30.10.2018 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. Каварна за 2018 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение, 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. Каварна с ….


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютри.
Извлечение от протокол № 27/30.10.2018 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 извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Смолян за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации на стойност ….., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Смолян с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Смолян с …..


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютър.
Извлечение от протокол № 27/30.10.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ при разпределението на бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Благоевград да бъдат заложени необходимите средствата по § 10-00 „Издръжка“ в размер на ….. за закупуване на 1 брой компютър.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. сървъри и 2 бр. UPS към тях.
Извлечение от протокол № 27/30.10.2018 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 Районен съд гр. Ботевград за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Ботевград с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Ботевград за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Ботевград с …..
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS.
 Извлечение от протокол № 27/30.10.2018 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. Панагюрище за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS на стойност …..., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Панагюрище с …..
 

20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя МФУ и 3 броя тонер касети.
Извлечение от протокол № 27/30.10.2018 г. от заседание на КПКИТ.

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 Районен съд гр. Силистра за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя многофункционални устройства и 3 броя тонер касети.
Мотиви:
Липса на достатъчна обосновка в искането на председателя на Районен съд гр. Силистра за необходимостта от предоставянето на средства за исканата техника.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери.
Извлечение от протокол № 27/30.10.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ при разпределението на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Перник да бъдат заложени необходимите средствата по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …... за закупуване на 2 броя скенери.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на 4 броя пожароустойчиви врати за архивните помещения на съда.

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. Ловеч по § 10-00 „Издръжка“ с ….. с цел осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на 4 броя пожароустойчиви врати за архивните помещения на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Софийски окръжен съд разходите за закупуване на предпазни очила, изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, транспортни и др. разходи в размер на ….., да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.
Мотиви:
Разходите за закупуване на акцедентни и канцеларски материали за 2019 г., следва да се извършат през следващата календарна година.
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.
Разходите за вещи лица изплатени от Софийски окръжен съд за 10 месеца са в размер на ….., а искането на допълнително средства за 2 месеца е в размер на ….


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас разходите за закупуване на предпазни очила, периодични медицински прегледи, изплащане на възнаграждения на вещи лица и процесуални представители, както и профилактика на климатична система всичко в размер на ….., да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.
Мотиви:
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.
Разходите за вещи лица изплатени от Районен съд гр. Бургас за 10 месеца са в размер на ….., а искането на допълнително средства за 2 месеца е в размер на …..

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

25. 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 § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с ….
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ 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 § 53-00 „Придобиване на НДА“ с ….


26. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Административен съд София-град.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТТЕГЛЯ т. 26 от дневния ред.

Разни.

29. ОТНОСНО: Промяна на сроковете за инвентаризация, съгласно ДДС № 10/28.12.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с определяне на нови срокове за извършване на инвентаризация на бюджетните организации, които влизат в сила от 01.01.2018 г. с указание ДДС № 10/28.12.2017 г. на министъра на финансите.
ПРОМЕНЯ И ДОПЪЛВА счетоводната политика на съдебната власт, 
1. Отменя т. 4.4.1 
2. Създава нова т. 4.4.1. Срокове за провеждане на инвентаризация в органите на съдебната власт на раздел IV “Периодични и годишни отчети“, т.  4.4 „Провеждане на годишна инвентаризация“ както следва:
Считано от 01.01.2018 г., на основание на чл. 66 от Закона за счетоводство, министъра на финансите с указание ДДС № 10/28.12.2017 г. определи срокове за извършване на инвентаризация в бюджетните организации.
 Активите и пасивите в бюджетните организации се инвентаризират в следните срокове: 
4.4.1.1 Недвижимите имоти на съдебната власт – най–малко веднъж на три години 
4.4.1.2. дълготрайните материални и нематериални активи и активи в употреба, изписани като разход - най-малко веднъж на две години, като се допуска и подход на стъпаловидно прилагане на процедурите на инвентаризиране за такива активи Във Висш съдебен съвет ще бъде извършена стъпаловидно инвентаризация както следва:
4.4.1.3. Книгите в библиотеките - най-малко веднъж на пет години, като се допуска стъпаловидно прилагане на инвентаризациите по отделни библиотеки в системата на първостепенния разпоредител; 
4.4.1.4. Материалните запаси - най-малко веднъж в годината; 
4.4.1.5. Останалите активи и пасиви - най-малко веднъж в годината. 
4.4.1.6. Бюджетните организации с системата на съдебната власт по решение на ръководството може да прилагат и по-кратки срокове на инвентаризация за съответните активи и пасиви.
3. ДОПЪЛВА т. 4.4.2 със следния текст (първи абзац): Възприетият стойностен праг на същественост от ….. се отнася и за  безвъзмездно придобиваните активи от други предприятия, както и за активите по сметка 9110 „Чужди дълготрайни активи” и сметка 9120 „Чужди материални запаси”. В случай когато обект на прехвърляне са балансово признати активи от прехвърлителя, но са под прага на същественост на съдебната система, тези активи  първоначално се завеждат балансово от органа на съдебната власт и в последствие се изписват в кореспонденция със сметки 6992 и 6993, като при необходимост този актив се завежда задбалансово.

	
30. ОТНОСНО: Осигуряване на средства за текущи ремонти, дейности свързани с поддръжка и експлоатация на съоръжения, сгради, части от сгради, преустройства и др.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на комисия „Управление на собствеността“ предвид наближаващия край на годината, както и предстоящия зимен сезон, да изразява положителни становища по искания за осигуряване на средства на органите на съдебната власт за текущи ремонти, финансиране на дейности свързани с поддръжка и експлоатация на съоръжения, сгради, части от сгради, преустройства и др., само в случаите на аварийни ситуации и неотложна необходимост.


31. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 31.10.2018 г. относно промяна на прогнозна сметна стойност на обект: „Основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд гр. Благоевград и Районна прокуратура гр. Благоевград“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. СЪГЛАСУВА увеличението на прогнозната сметна стойност на обект „Основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд гр. Благоевград и Районна прокуратура гр. Благоевград“ с …., при запазване на годишната задача за 2018 г. в размер на ….. Променената прогнозна сметна стойност на обекта следва да бъде коректно отразена при актуализиране на поименното разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на органите на съдебната власт за 2018 г.
2. Изпраща решението по т. 31 на Комисия „Управление на собствеността“ по компетентност.
 

32. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Трън за даване на разрешение за използване на неусвоени целево отпуснати средства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА част от неусвоените целево отпуснати средства за изграждане на метална решетка на централния вход/изход на сградата на Районен съд гр. Трън в размер на ….. да бъде използвана за закупуване на UPS за сървър.


33. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите № 91-00-302/30.10.2018 г. за предоставяне на информация за изразходваните целеви средства, одобрени с ПМС № 15/01.02.2018 г. за провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на писмо и в срок до 7.11.2018 г. да се предостави информация на министъра на финансите, относно изразходваните целеви средства по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз към 31.10.2018 г.


34. ОТНОСНО: Предложение от директора на Националния институт на правосъдието за предприемане на действия за възлагане на обществени поръчки от страна на НИП и ВСС за доставка на електроенергия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА предложението на директора на Националния институт на правосъдието на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ за становище относно техническата възможност и времето, необходимо за монтиране на самостоятелен електромер и откриване на партида на ВСС и на дирекция „Правна“ за становище относно реда за възлагане на доставката на електроенергия, в случай че бъде монтиран самостоятелен електромер и бъде открита партида на ВСС.


35. ОТНОСНО: Запитване от и.ф. председател на Окръжен съд гр. Габрово във връзка с изплащане на сума за облекло на съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово.


36. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Районен съд гр. Силистра във връзка с приложението на Правилата за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра.


37. 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.
Отложена по протокол № 39/31.10.2018 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА трансформирането на свободна длъжност „съдебен деловодител“ в длъжност „съдебен помощник“ в Административен съд гр. Враца, съгласно решение на комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия по протокол № 11/17.10.2018 г., т. 7,  считано от 01.01.2019 г.
2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ при разпределението на бюджета за 2019 г. да се предвидят средства по бюджета на Административен съд гр. Враца за трансформирането на щатната бройка.


38. 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.
Отложена по протокол № 39/31.10.2018 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА предложението на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Варна с 4 щ.бр. за длъжност "призовкар" и на Окръжен съд гр. Варна с 2 щ. бр. за длъжност "призовкар".
След произнасяне на Съдийската колегия на ВСС за увеличаване щатната численост за съдебни служители в Районен съд гр. Варна и Окръжен съд гр. Варна да се уведоми дирекция „Бюджет и финанси“ за предприемане на съответните действия по обезпечаване с необходимите средства по бюджета на Районен съд гр. Варна и Окръжен съд гр. Варна за 2019 г. 
Препоръчва съдебните служители да бъдат назначени не по-рано от 01.01.2019 година.


39. 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“.
Отложена по протокол № 39/31.10.2018 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА предложението на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на ВСС за увеличаване щатната численост на Апелативен специализиран наказателен съд с 2 щ.бр. за съдебни служители  /1 щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“ и 1 щ.бр. за длъжност „съдебен секретар“/.
След произнасяне на Съдийската колегия на ВСС за увеличаване щатната численост за съдебни служители в Апелативен специализиран наказателен съд да се уведоми дирекция „Бюджет и финанси“ за предприемане на съответните действия по обезпечаване с необходимите средства по бюджета на Апелативен специализиран наказателен съд за 2019 г. 
Препоръчва съдебните служители да бъдат назначени не по-рано от 01.01.2019 година.


40. ОТНОСНО: Мониторинг, абонаментно обслужване и техническо поддържане на СОТ-система, състояща се от сигнално-охранителна техника, на обект „Регистратура за класифицирана информация на ВСС“ в сградата на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „Интерсот“ ООД договор за услугата мониторинг, абонаментно обслужване и техническо поддържане на СОТ-система, състояща се от сигнално-охранителна техника, на обект „Регистратура за класифицирана информация на ВСС“ в сградата на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 за срок от 2 (две) години, считано от 15.11.2018 г.
 

41. ОТНОСНО: Сключване на договор за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВСС и проектите, по които ВСС е бенефициент.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „Роел-98“ ООД договор за доставка по заявка на канцеларски материали и офис консумативи за срок от 1 (една) година или до достигане на определената като законов праг стойност, предвидена за директно възлагане.


42. ОТНОСНО: Предоставяне на услуги по застраховане на моторните превозни средства, собственост на Висшия съдебен съвет чрез сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и на застраховка „Пълно автокаско“.

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: „Предоставяне на услуги по застраховане на моторните превозни средства, собственост на Висшия съдебен съвет чрез сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и на застраховка „Пълно автокаско“ чрез събиране на оферти с обява с прогнозна стойност ….. без ДДС, както и да възложи същата, като подпише договор с избрания изпълнител или да прекрати поръчката.
 

43. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за предоставяне на леки автомобили от проведената обществена поръчка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
РАЗПРЕДЕЛЯ по органи на съдебната власт 7 бр. автомобили съгласно сключен договор по приключила обществена поръчка за доставка на 50 бр. нови автомобили за нуждите на ВСС и ОСВ, както следва:
1. Административен съд София-град - 1 бр.
2. Окръжен съд гр. Пазарджик - 1 бр.
3. Административен съд гр. Сливен - 1 бр.
4. Административен съд гр. Кюстендил - 1 бр.
5. Административен съд гр. Стара Загора - 1 бр.
6. Военен съд гр. Пловдив - 1 бр.
7. Апелативен съд гр. Велико Търново - 1 бр.

44. ОТНОСНО: Решение по гр. д. …. от 29.10.2018 г. на Софийски районен съд, II ГО, 156 състав, образувано по искова молба от ….

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА преписката на Комисия по правни и институционални въпроси, за становище.


45. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. председател на Софийски градски съд за поощряване на ….. – съдия от Софийски градски съд с парична награда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ направеното предложение за поощряване на …. – съдия от Софийски градски съд с парична награда в размер на основното й месечно възнаграждение.
Мотиви: 
Предвид рестриктивния бюджет на съдебната власт няма предвидени финансови средства за поощряване на магистрати и съдебни служители с парични награди.


46. ОТНОСНО: Жалба-искане от …. от гр. Враца с вх. № ВСС - 1659/22.10.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение жалба-искане от …..
Мотиви: Комисия „Бюджет и финанси” многократно се е произнасяла с решения по поставения въпрос от сем. …., поради което и предвид това, че не сочат нови факти и обстоятелства, счита че няма основания за промяна на взетите решения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

47. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за изпълнение на текущ ремонт в част от сграда, находяща се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 185 за нуждите на администрацията на Висшия съдебен съвет“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността“ за отстраняване на всички констатирани недостатъци от дирекция „Правна“ и продължаване на процедурата с посочване на изпълнител съгласно чл. 60 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки във ВСС, вр. чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.


48. ОТНОСНО: Писмо от министъра на правосъдието за предоставяне на информация относно възможността за безвъзмездно предоставяне на автомобилна техника с отпаднала необходимост от ВСС и ОСВ, за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.


49. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Съюза на юристите в България за извършване на абонамент за 400 броя от списание „Общество и право” за нуждите на органите на съдебната власт за 2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
ВЪЗЛАГА на Евгения Кънева - началник отдел „УКЦОП“ да извърши проверка във връзка с предложението на председателя на Съюза на юристите в България.
  

50. ОТНОСНО: Покана за участие във втора среща на екипа по проект „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на 3 и 4 декември 2018 г. в гр. Букурещ, Румъния.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие във втората среща на екипа по проект „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 2 - 5 декември 2018 г. в гр. Букурещ, Румъния, следните лица:
1.1. Олга Керелска – член на Висшия съдебен съвет;
1.2. Калина Чапкънова – член на Висшия съдебен съвет;
1.3. Саша Николова – преводач от и на английски език.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки по фактически размер, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки на командированите лица, както и разхода за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка:
Съгласно Правилата за възстановяване на разходи за участие в дейностите на ЕМСС, за участие в срещи по проектите на ЕМСС се възстановяват пътни разходи в размер до ….. за един участник от институция-член на ЕМСС.


51. ОТНОСНО: Покана от ГД „Правосъдие и потребители“, отдел „Съдебни политики и върховенство на закона“ на Европейската комисия, във връзка с предстояща среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 18 декември 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована Христина Тодорова - директор на дирекция „Международна дейност“ в АВСС, за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, за периода 17 - 19 декември 2018 г., в гр. Брюксел, Белгия.
2.  Пътните разходи и разходите за настаняване са за сметка на Европейската комисия. 
3. Разходите за дневни пари за три дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


52. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 08.11.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 08.11.2018 г.

1. Предоставяне на услуги по застраховане на моторните превозни средства, собственост на Висшия съдебен съвет чрез сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и на застраховка „Пълно автокаско“.

2. Мониторинг, абонаментно обслужване и техническо поддържане на СОТ-система, състояща се от сигнално-охранителна техника, на обект „Регистратура за класифицирана информация на ВСС“ в сградата на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.


53. 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 08.11.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

„Дава съгласие“

1.1. Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.2. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2018 г. във връзка с писмо с вх. № ВСС – 12050/02.11.2018 г. на министъра на финансите.
1.3. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
1.4. Искане от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
1.5. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
1.9. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
1.10. Искане от и.ф. административен ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за съдебна зала.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.

1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. сървъри и 2 бр. UPS към тях.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на 4 броя пожароустойчиви врати за архивните помещения на съда.

„Не дава съгласие“

1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя МФУ и 3 броя тонер касети.

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 компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Смолян за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютри.

4. Разни.

4.1. Промяна на сроковете за инвентаризация, съгласно ДДС № 10/28.12.2017 г.
4.2. Сключване на договор за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВСС и проектите, по които ВСС е бенефициент.
4.3. Искания от органи на съдебната власт за предоставяне на леки автомобили от проведената обществена поръчка.



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


 

