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П Р О Т О К О Л   № 42
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 21 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 – и.д. н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Евгения Кънева – и.д. началник отдел „УКЦОП“.
При обсъжданията по точка 46 присъства Николай Найденов - директор на дирекция „Правна“.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2018 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2018 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


3. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2018 г., в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2018 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 22.11.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА искането за увеличение на § 10-00 „Издръжка“ с ….., поради липса на източник на финансиране. В края на финансовата година при реализиране на икономии по бюджета на органите на съдебната власт, задълженията по ЗОДОВ ще бъдат разплатени.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2018 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….
2.2. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с ….
2.3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с ….
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2018 г., в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратура на Република България за 2018 г., както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с …
3.2. УВЕЛИЧАВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с …
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с …
4. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Прокуратура на Република България за 2018 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи по командироването на участници в конкурсни комисии, както следва:
4.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с …
4.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Прокуратура на Република България с …


4. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на учебна и почивна дейност на Върховен административен съд за 2018 г., в рамките на утвърдения бюджет на Върховен административен съд за 2018 г. 
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 22.11.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2018 г., в рамките на утвърдения бюджет на Върховния административен съд, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с ….
2. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с ….
3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със ….


5. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховен административен съд за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ и ЗСВ.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 22.11.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Върховен административен съд за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със …., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт. 


6. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия по обявения с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 30/27.09.2017 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия по обявения конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, да се изплатят от Прокуратурата на Република България, съгласно приложената поименна справка.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …. 
4. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия в размер на …., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г., съгласно приложената справка.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд 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 командировани магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


8. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат 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. 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,
1.1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново 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.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Габрово 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. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2018 г. на Окръжен съд гр. Габрово 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.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован магистрат за периода от м. октомври до м. декември включително.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд София-град за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливен за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково 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 разликата в работната заплата на командирован магистрат,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Хасково 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 командирован магистрат.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Хасково 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 командирован магистрат.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован съдия от Районен съд гр. Малко Търново в Районен съд гр. Средец за периода 01.07.2018 г.-31.10.2018 г., както и за месеците ноември и декември.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командированите магистрат и съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Велико Търново за 2018 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командированите председател и съдебен администратор на Окръжен съд гр. Велико Търново в работни срещи на работната група за изменение на Правилника за администрацията в съдилищата, Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и Правилника за прилагането му.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Велико Търново с ….
 

13. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист.

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. Пловдив по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 19.09.2018 г., издаден от Окръжен съд гр. Пазарджик.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
След изплащане на задължението, Окръжен съд гр. Пловдив не следва да изисква възстановяване на суми от Районен съд гр. Пловдив като солидарен длъжник по изпълнителния лист.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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

 
15. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за хонорари на вещи лица и процесуални представители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за изплащане на присъдени хонорари на вещи лица, свидетели и процесуални представители до края на годината.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив 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:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Районен съд гр. Видин и Апелативен съд гр. Пловдив за 2018 г. с цел осигуряване на средства за вещи лица, ел. енергия, Автокаско и Гражданска отговорност, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Видин с …
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Пловдив с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2018 г. на Апелативен съд гр. Пловдив по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. за изплащане на възнаграждения на вещи лица, облекло 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.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за 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 Районен съд гр. Тетевен по § 10-00 „Издръжка“ с …. за покриване на плащания за вещи лица и разходи за поддръжка на софтуер до края на 2018 г.
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. Несебър 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:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за текущи разходи /възнаграждения на вещи лица, ел. енергия, възнаграждения на вещи лица съгласно определения на съда към 02.11.2018 г. и издадени РКО 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.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър да поднови искането си за обзавеждане на кабинети и закупуване на метални шкафове, през 2019 г., като приложи и нови актуални оферти.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината и за изплащане на възнаграждения на 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. Русе по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за вода, горива и енергия, възнаграждения на вещи лица и поддръжка на софтуерни продукти.
Средствата в размер на …. 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. Русе по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на годината.
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 Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда 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. Свищов с …. по § 10-00 „Издръжка“ за текущата издръжка на съда до края на годината, включваща разходи за вода, горива и енергия, както и за външни услуги.
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. Шумен за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда 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. Шумен с …. по § 10-00 „Издръжка“ за текущата издръжка на съда до края на годината, включваща разходи за възнаграждения за вещи лица и особени представители, природен газ за отопление, електроенергия, комуникационни услуги, консумативи и др.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


22. ОТНОСНО: Информация от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик във връзка с искането за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи.

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. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за възнаграждения на вещи лица, експертизи, писмени и устни преводи, разходи за свидетели /в размер на …./ и авансови плащания за доставка на газ за отопление.
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 Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОБЕДИНЯВА с точка 19 от дневния ред.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за авансово плащане на природен газ за отопление за м. януари 2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Административен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка“ с …. за покриване на авансово плащане за доставка на природен газ за отопление за м. януари 2019 г.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
2. Изисква информация от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил дали е извършен текущ ремонт - полагането на асфалтова настилка на служебния паркинг с целево отпуснатите средства. 


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик да бъде намален бюджета на съда със сумата, отпусната за проектиране и изграждане на нова съдебна сграда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Пазарджик за 2018 г. с цел осигуряване на средства за Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик, както и за строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Пазарджик с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висшия съдебен съвет с ….


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за отстраняване на щети от течове, след застрахователно събитие.

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. Велико Търново за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за отстраняване на щети от течове, след застрахователно събитие.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


27. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за прехвърляне на предоставените средства за текущ ремонт на помещенията, за усвояване през 2019 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Ивайловград и ВСС за 2018 г. с …., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Ивайловград с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на ВСС с …
2. Средствата в размер на …. за текущ ремонт на помещенията в сградата на Районен съд гр. Ивайловград да бъдат заложени в § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съда за 2019 г.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя копирни машини.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА при разпределението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. на Районен съд гр. Бяла Слатина да бъдат заложени по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ средства в размер на …. за закупуване на един брой копирна машина.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ средствата за закупуване на 1 брой копирна машина със скорост на печат 55 страници в минута в размер на …. да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на Окръжен съд гр. Перник за 2019 г.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за ползване на средства за закупуване на акумулаторни батерии за персонални UPS устройства , нови UPS-и и 4 бр. информационни табла.
Извлечение от протокол № 28/13.11.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ по протокол № 28/13.11.2018 г., т. 5.


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 20 броя климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Оставя без уважение искането от Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства по бюджета за 2018 г. за 20 броя климатици на стойност ….
С решение на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 41/14.11.2018 г. се указва на органите на съдебната власт, че до края на финансовата година ще бъдат извършвани само корекции по бюджета за аварийни и неотложни случаи, както и вътрешно-компенсирани промени.

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

32. 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“ със ….
по § 10-00 „Издръжка“ 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 § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с ….


33. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2018 г. и корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 22.11.2018 г.

При проведеното гласуване г-жа Гергана Мутафова гласува „против“ приетия вариант от комисията.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
На основание разпоредбата на чл. 11, ал. 13 и чл. 100, ал. 2 от Закона за публичните финанси дава съгласие за извършване на корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г., както следва:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА  бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ с …., съгласно Приложение № 1.  
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ с …., съгласно Приложение № 1.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“,  съгласно Приложение № 1, със …..
В т.ч. 
2.1. За сметка на § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет – …
2.2. За сметка на § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ на Висш съдебен съвет – …
2.3. За сметка на § 51-00 „Основен ремонт“ на Висш съдебен съвет – ….
2.4. За сметка на § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет – …
2.5. За сметка на § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Висш съдебен съвет – …
2.6. За сметка на § 10-00 „Издръжка“ на Софийски районен съд – …
3. Органите на съдебната власт, които не са се съобразили с решение на Пленума на ВСС по протокол № 25/18.10.2018 г., т. 23 и са изплатили суми за очила над препоръчания размер до …., следва да намалят размера на ДТВ  пропорционално за всеки магистрат и служител.
 

Разни.

35. ОТНОСНО: Проект на Правила за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения.
Отложена по протокол № 41/14.11.2018 г. на КБФ.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 22.11.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА Правила за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, съгласно приложения проект.
2. ПРЕДЛАГА на Комисия по правни и институционални въпроси да се сформира съвместна работна група през 2019 г. за изготвяне на Критерии за изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 3, т. 3 от Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения.


36. ОТНОСНО: Заповед № АД-850-05-229/14.11.2018 г. на председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 октомври 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Заповедта на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 1 октомври 2018 г.


37. ОТНОСНО: Одобряване на разход за сключване на договор за наем на зали в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и за възнаграждения на служители на ГД „Охрана“ при Министерство на правосъдието, които ще бъдат ангажирани с пропускателния режим и осигуряването на сигурността и безопасността при провеждане на писмения изпит по обявения с решение на СК на ВСС по протокол № 14/08.05.2018 г. /обн. в ДВ бр. 40/15.05.2018 г./ конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. /…/ с включен ДДС, за наем на зали в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за провеждане на писмения изпит на 08.12.2018 г. за първоначално назначаване в районните съдилища и сключване на договор за наем. 
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2018 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ….. /…/ за възнагражденията на служителите на ГД „Охрана“ след провеждане на мероприятието и издаване на фактура за крайната сума. 
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2018 г.


38. ОТНОСНО: Правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт съгласно ПОИСДТВ.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 22.11.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ административните ръководители на органите на съдебната власт да упражнят правомощията си на основание чл. 7, във връзка с чл. 9 от ПОИСДТВ, приети с решение на Пленума на ВСС по протокол № 29/22.11.2018 г. Посоченият процент на общия размер на средствата определен по органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението, не следва да се надвишава.
На лицата по чл. 7, ал. 2 от ПОИСДТВ да се изплатят възнаграждения върху основните им месечни трудови възнаграждения в размер равен на процента на увеличение в ОСВ, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението.  


39. ОТНОСНО: Промяна на сроковете за обезценка на нефинансови дълготрайни активи, съгласно ДДС № 07/22.12.2017 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 22.11.2018 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 обезценка на нефинансови дълготрайни активи, които влизат в сила от 2018 г., с указание ДДС № 7/22.12.2017 г. на министъра на финансите.
ПРОМЕНЯ счетоводната политика на съдебната власт, както следва:
1. В т. 4.3.1 текста „най-малко веднъж на две години“ се заменя с текста „най-малко веднъж на три години;
2. В т. 5.8.2 текста „Веднъж на две години“ се заменя с текста „Най-малко веднъж на три години;
 3. В т. 5.12.2 текста „веднъж на две години“ се заменя с текста „най-малко веднъж на три години.
   

40. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на ДДС № 08/16.09.2014 г. на Министерство на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до Националната агенция по приходите относно информация за регистрираните, събраните, непогасените вземания по актове издадени от съдебната власт, както и информация относно служебно отписаните публични вземания поради изтекъл 10-годишен давностен срок на основание чл. 173, ал. 2 от ДОПК за периода 2005-2018 г.


41. ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция по договор за наем.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде освободена гаранция в размер на …. по сметка на Централна кооперативна банка АД.


42. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за смяна на обслужващата банка на Районна прокуратура гр. Малко Търново.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - транзитна, наличности и сметка за чужди средства на Районна прокуратура гр. Малко Търново да се обслужват от „Банка ДСК” ЕАД, считано от 01.12.2018 г.
2. ВЪЗЛАГА на Гинка Георгиева – и.д. н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районна прокуратура гр. Малко Търново.


43. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България за намаляване с 1 /един/ брой ползваните терминални устройства ПОС от Окръжна прокуратура гр. Благоевград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Благоевград да закрие 1 /един/ брой терминално устройство ПОС за обслужване на транзитната сметка, считано от 01.01.2019 г.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Благоевград, във връзка с искането им за закриване на 1 /един/ брой терминално устройство ПОС обслужващо транзитната сметка.


44. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Котел във връзка с разпределението на новите автомобили по органи на съдебната власт от проведената обществена поръчка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Котел.
2. По поставеният въпрос Пленума на ВСС се е произнесъл с решение по протокол № 24/04.10.2018 г.


45. ОТНОСНО: Доклад от Работната група за изготвяне на проект на Правилник за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация, във връзка с определяне на числеността и структурата на администрацията на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съгласува предложението на Работната група, определена с решение по т. 3 от протокол № 30/03.10.2017 г. на Пленума на ВСС, относно определяне броя и структурата на администрацията на ВСС. Предложената нова структура на администрацията на ВСС е финансово обезпечена, тъй като не се предлага увеличаване на броя на служителите.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


46. ОТНОСНО: Съгласуване на проект на извънсъдебна спогодба по гр.д. № …. по описа на Софийски районен съд, 59-ти състав.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията, за окомплектоване. 
 

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Корекции по бюджетите на органите на съдебната власт с цел осигуряване на средства за изплащане на разлики в работните заплати на командировани магистрати, във връзка с решение по т. 29 от протокол № 10/04.03.2009 г., няма да бъдат извършвани до 31.12.2018 г., считано от 22.11.2018 г.
Инициираните платежни нареждания в СЕБРА по §§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, които са за изплащане на разлики в работните заплати на командировани магистрати, във връзка с решение по т. 29 от протокол № 10/04.03.2009 г. и надвишават размера на утвърдените средства по параграфа ще бъдат потвърждавани без корекция по бюджета, но след представяне на мотивирано писмо от съответния административен ръководител.


48. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния касационен съд, включително и по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2018 г., в рамките на общия бюджет на ВКС за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Върховния касационен съд за 2018 г., с цел осигуряване на средства за обезщетения по чл. 225 от ЗСВ, във връзка с избор на конституционни съдии и изплащане на суми от фонд СБКО, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с ….
1.2. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …..
1.3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със …..
2. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2018 г., в рамките на общия бюджет на Върховния касационен съд за 2018 г., съгласно приложението. 


49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за авариен ремонт на пиролизен котел на твърдо гориво.

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. по § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Етрополе с …. с цел осигуряване на средства за текущ авариен ремонт на пиролизен котел на твърдо гориво.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

  	
50. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.10.2018 г.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.10.2018 г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.10.2018 г.  


51. ОТНОСНО: Становище от директора на дирекция „УССВ и директора на дирекция „Правна“, в изпълнение на решение по протокол № 38/13.11.2018 г. на КУС и КБФ. 
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА становището за запознаване на членовете на комисията.
ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията.


52. 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 22.11.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2018 г.

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

„Дава съгласие“

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

2.2. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия по обявения с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 30/27.09.2017 г. конкурс за преместване в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура.

2.3. Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

2.4. Искане от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат и възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

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

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

2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован съдия.

2.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командированите магистрат и съдебен служител.

2.9. Искане от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист.

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

2.11. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за хонорари на вещи лица и процесуални представители.

2.12. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2018 г.

2.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

2.15. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината и за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.

2.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда до края на годината.

2.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за текуща издръжка на съда до края на годината.

2.18. Информация от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик във връзка с искането за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи.

2.19. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за авансово плащане на природен газ за отопление за м. януари 2019 г.

2.20. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик да бъде намален бюджета на съда със сумата, отпусната за проектиране и изграждане на нова съдебна сграда.

2.21. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за отстраняване на щети от течове, след застрахователно събитие.

2.22. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за прехвърляне на предоставените средства за текущ ремонт на помещенията, за усвояване през 2019 г. 

2.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за авариен ремонт на пиролизен котел на твърдо гориво.





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

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

3.2. Корекции по бюджета на Върховния касационен съд, включително и по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2018 г., в рамките на общия бюджет на ВКС за 2018 г.

5. Разни.

5.1. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.10.2018 г.



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





 

