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П Р О Т О К О Л   № 41
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 14 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”, Гинка Георгиева – ръководител сектор „ССС“ и Евгения Кънева – и.д. началник отдел „УКЦОП“.
При обсъжданията по точки 25 и 26 присъства Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“.


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: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов 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 магистрат,
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. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Свищов 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. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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

4. ОТНОСНО: Искане от зам. председател на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица 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. София за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за възнаграждения на вещи лица до края на годината.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив 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 корекция по бюджета за 2018 г. на Военен съд гр. Пловдив по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица до края на годината.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Разлог по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и СБКО до края на годината.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда до края на годината и възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2018 г. на Окръжен съд гр. Велико Търново с …. по § 10-00 „Издръжка“ за изплащане на възнаграждения на вещи лица и разходи за природен газ.
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2018 г. на Окръжен съд гр. Велико Търново с …. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели до края на годината.
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината и 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:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за вода, горива и енергия, вещи лица, поддръжка на софтуер, пощенски и телекомуникационни услуги до края на годината.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
2. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат за периода от м. октомври до м. декември включително.
2.1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Силистра за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Силистра за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….

 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.

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. Кюстендил с …. по § 10-00 „Издръжка“ за текущата издръжка на съда до края на годината.
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин 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. Видин 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.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново 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. Велико Търново с …. по § 10-00 „Издръжка“ за текущата издръжка на съда до края на годината.
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
 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 корекция на зрението на работещи с видеодисплеи.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

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. Бургас за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на ремонтни дейности на Съдебната палата в гр. Бургас.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за корекция на бюджета за 2018 г. във връзка с осигуряване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарните изисквания.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Варна разходите за осигуряване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарните изисквания,  да се извършат в рамките на бюджета на съда за 2019 г.

14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за доставка и монтаж на мебели за съдебна зала.

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. Кула да бъдат заложени необходимите средствата по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. за доставка и монтаж на мебели за съдебна зала.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за текущ ремонт – привеждане на осветяемостта на част от ползваните помещения с предвидените норми и условия по Наредба № 4/2009 г. на МРРБ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ при разпределението на бюджета за 2019 г. на Апелативен съд гр. Варна да бъдат заложени необходимите средствата по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. за текущ ремонт – привеждане на осветяемостта на част от ползваните помещения с предвидените норми и условия по Наредба № 4/2009 г. на МРРБ.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград 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. Благоевград да бъдат заложени необходимите средствата за закупуване на3 броя климатици, както следва:
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ – ….
по § 10-00 „Издръжка“ – ….


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой копирна машина.
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. Ямбол да бъдат заложени необходимите средствата по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ в размер на        ….. за закупуване на 1 брой копирна машина
18. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на облекло на заети 3 щатни бройки.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Специализиран наказателен съд разходите за изплащане на работно облекло на заети 3 щатни бройки, 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 Специализиран наказателен съд между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали разходите за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.
Мотиви:
Планираните средства за облекло по бюджета на Районен съд гр. Кърджали за 2018 г. са в размер на …., който е по-висок от изплатените суми до момента.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол разходите, които предстои да бъдат извършени по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на стойност …. за доплащане на облекло на съдебен секретар, да бъдат поети в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.
При разработване на бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Никопол са заложени допълнителни средства за покриване нуждите на съда.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана разходите за неотложни текущи нужди до края на 2018 г., 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.
 

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с честване на 140 години от създаването на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе представителните разходи, свързани с отбелязването на 140 годишнината от създаването на съда да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.

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

23. 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. със ….., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
по § 10-00 „Издръжка“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. със …., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ….
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ със ….
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….

Одитни доклади.

25. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Пещера.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Пещера.
2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за изпълнение на препоръките, дадени по т. 6.1. от одитния доклад.
3. Одобрява изпълнението на останалите препоръки.


26. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. Смолян.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на препоръките по т. 1.1, т. 2.3, т. 2.5 и т. 2.6 в одобрения с решение на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС по т. 28 от протокол № 26/01.08.2018 г. план за действие, съгласно представената информация от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Смолян.

Разни.

27. ОТНОСНО: Проект на Правила за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията.


28. ОТНОСНО: Сключване на договор с „Български пощи“ ЕАД за приемане и доставка на кореспондентски пратки, печатни произведения и малки пакети.

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 договор с „Български пощи“ ЕАД за предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ВСС за срок от 2 (две) години, на обща стойност до ….. без ДДС.


29. ОТНОСНО: Извършване на задължителни периодични медицински прегледи за 2018 г. на членовете на Висшия съдебен съвет и на съдебните служители от дирекция „Вътрешен одит“ и администрацията на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.


30. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Районен съд гр. Никопол за бракуване на дълготрайни материални активи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УКАЗВА на председателя на Районен съд гр. Никопол да спазва Националното законодателство и Националните счетоводни стандарти, приложими в бюджетните предприятия при разпореждане с движими вещи собственост на съда.


31. 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“.
Отложена по протокол № 40/07.11.2018 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на писмо до Районен съд гр. Девня, Районен съд гр. Провадия, Районен съд гр. Плевен и Военен съд гр. Сливен.


32. ОТНОСНО: Становище по финансовата обезпеченост във връзка с предложения за разкриване на нови щатни бройки в Районен съд гр. Плевен, Административен съд гр. Бургас, Софийски градски съд, Районен съд гр. Пазарджик, Районен съд гр. Казанлък, Окръжен съд гр. Плевен, Районен съд гр. Русе, Районен съд гр. Несебър и Районен съд гр. Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. По бюджета на съдебната власт до края на 2018 г. няма финансова възможност за обезпечаване разкриването на нови щатни бройки.
2. При положително становище от Съдийската колегия на ВСС за отпускане на нови щатни бройки, да се уведоми дирекция „Бюджет и финанси“ за включването им в разчетите за бюджета за 2019 г.


33. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 07.11.2018 г. относно промяна на сметната стойност на обект: „Основен ремонт на асансьорната уредба в сградата на Съдебната палата, гр. Благоевград, пл. „В. Левски“ № 1“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 37/07.11.2018 г., т. 2.


34. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г., към 30.09.2018 г., предоставена от КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” от Инвестиционната програма на ВСС към 30.09.2018 г.


35. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Разлог за определяне на допълнително възнаграждение на прокурорите в Районна прокуратура гр. Разлог, изпратено от Прокурорската колегия на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на настоящата точка до приемането на Правила по чл. 233, ал. 6, изр. второ от Закона за съдебната власт.


36. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България с приложено запитване от …. – завеждащ служба РНКИ в Окръжна прокуратура гр. Благоевград относно определянето на размера на сумата за облекло за календарната 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Благоевград, при съобразяване с разпоредбата на чл. 2, ал. 8 от 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.


37. ОТНОСНО: Запитване от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп относно изплащане на командировъчни пари на съдия …..
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Искането относно изплащане на командировъчни пари на съдия ….. за периода от 11.07.2016 г. до 24.06.2017 г. за пътуване от гр. Копривщица до гр. Пирдоп е от компетентността на административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп, при съобразяване с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г., т. 29.


38. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд относно заплащането на извънреден труд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

По поставените въпроси Пленумът на Висшия съдебен съвет се е произнесъл с решение по т. 20 от протокол № 41/10.11.2016 г., както и Комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 30/29.08.2018 г., т. 21.


39. ОТНОСНО: Жалба-искане от …. от гр. Враца с вх. № ВСС - 1659/30.10.2018 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:

40. ОТНОСНО: Одобряване на разходи във връзка с командироването на Боян Магдалинчев – представляващ ВСС и Наталия Андреева – придружаващ преводач с английски език, за участие в Конференция на високо равнище за ефективността на съдебните системи, организирана от Австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, за периода 29 ноември – 1 декември 2018 г. в гр. Виена, Австрия.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТТЕГЛЯ т. 40.


46. ОТНОСНО: Информация за основното месечно възнаграждение на председателя на Конституционния съд, считано от 01.10.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията за основното месечно възнаграждение на председателя на Конституционния съд, считано от 01.10.2018 г.


47. ОТНОСНО: Информация от Националния статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за III-то тримесечие на 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията от Националния статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за III-то тримесечие на 2018 г.


49. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 13.11.2018 г. относно промяна на сметната стойност на обект: „Упражняване на авторски надзор на строеж: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. СЪГЛАСУВА увеличението на сметната стойност на обект „Упражняване на авторски надзор на строеж: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“ с ….
Средствата в размер на … са за сметка на утвърдения неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради, съгласно решение по т. 68 от Протокол № 27/01.11.2018 г. на Пленума на ВСС.
2. Изпраща решението по т. 49 на Комисия „Управление на собствеността“ по компетентност.


50. ОТНОСНО: Извършване на корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт, че Комисия „Бюджет и финанси“ до края на тази финансова година ще извършва корекции по бюджетите на ОСВ единствено и само при предложения за вътрешно компенсирани промени, аварийни и неотложни случаи.

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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

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

„Дава съгласие“
1.1. Изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебни служители.
1.4. Искане от зам. председател на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица до края на годината.
1.5. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и СБКО.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда до края на годината и възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината и изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.
1.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2018 г.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
1.12. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .
2.1. Корекции по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
4. Одитни доклади.
4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Пещера.
4.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. Смолян.
5. Разни.
5.1. Сключване на договор с „Български пощи“ ЕАД за приемане и доставка на кореспондентски пратки, печатни произведения и малки пакети.
5.2. Извършване на задължителни периодични медицински прегледи за 2018 г. на членовете на Висшия съдебен съвет и на съдебните служители от дирекция „Вътрешен одит“ и администрацията на ВСС.



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


 

