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П Р О Т О К О Л   № 43
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 28 ноември 2018 г.



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

ОТСЪСТВА	: Боряна Димитрова

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси”, 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 25 присъстваха: Стефан Гроздев – член на ВСС, Огнян Дамянов – член на ВСС и Николай Найденов - директор на дирекция „Правна“.
При обсъжданията по точка 24 присъства – Даниела Петровска – директор на дирекция „ОАД“.
При обсъжданията по точка 27 присъства – Дамян Бакалов – ръководител сектор Логистика.


Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
 
1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца 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 по бюджета за 2018 г. на Административен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари (пътни, дневни и квартирни) за м. октомври 2018 г. на командирован съдия, във връзка с решение по т. 29 от протокол № 10/04.03.2009 г. на ВСС и заповеди №№ 799/20.04.2018 г., 1860/12.07.2018 г. на председателя на ВАС.
Средствата са за сметка резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица, СБКО и облекло.

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. Гоце Делчев по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на …., за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица, СБКО и облекло до края на годината.
Средствата са за сметка резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна 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 корекции по бюджетите на Инспектората към ВСС и Районен съд гр. Варна за 2018 г., за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2018 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Инспектората към ВСС с …
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Варна с ….


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината и плащания на съдебни заседатели и СБКО.

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 Инспектората към ВСС и Районен съд гр. Ловеч за 2018 г., за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2018 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Инспектората към ВСС с …
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Ловеч с …
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Инспектората към ВСС и Районен съд гр. Ловеч за 2018 г., за покриване на плащания за съдебни заседатели и СБКО на персонала до края на 2018 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Инспектората към ВСС с …
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Ловеч с ….
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за текущи разходи 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 корекции по бюджетите на Инспектората към ВСС и Районен съд гр. Благоевград за 2018 г., с цел осигуряване на средства за вещи лица, ел. енергия, телефони, поддръжка на хардуер, преводи по дела, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Инспектората към ВСС с …
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Благоевград  с …
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Инспектората към ВСС и Районен съд гр. Благоевград за 2018 г., с цел осигуряване на средства за съдебни заседатели и вещи лица, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Инспектората към ВСС с …
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Благоевград с …
 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за възнаграждения на съдебни заседатели и облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Инспектората към ВСС и Районен съд гр. Монтана за 2018 г., с цел осигуряване на средства за възнаграждения на съдебни заседатели и облекло, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Инспектората към ВСС с …
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Монтана с ….


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на облекло на назначен държавен съдебен изпълнител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Инспектората към ВСС и Районен съд гр. Силистра за 2018 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на назначен държавен съдебен изпълнител, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Инспектората към ВСС със …
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Районен съд гр. Силистра със ….


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе  за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджета за 2018 г. на Окръжен съд гр. Русе и Районен съд гр. Червен бряг, с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Червен бряг по § 10-00 „Издръжка“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Русе по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с ….


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължими суми за природен газ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Инспектората към ВСС и Районен съд гр. Велико Търново за 2018 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими суми за природен газ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Инспектората към ВСС с …
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Велико Търново с ….


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на информационни табла за три съдебни зали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин да поднови искането си за закупуване на информационни табла за три съдебни зали през 2019 г., като приложи и нови актуални оферти.
Мотиви:
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 корекции по бюджетите единствено и само при аварийни и неотложни случаи, както и вътрешно-компенсирани промени.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя външни преносими твърди дискове.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Инспектората към ВСС и Административен съд гр. Перник за 2018 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя външни преносими твърди дискове, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Инспектората към ВСС с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Перник с ….


12. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 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. Разлог да бъдат заложени необходимите средства по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ в размер на …. за закупуване на 1 бр. копирна машина.

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

13. 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 за персонала“ със ….
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“ със …..
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …..
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …..


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2018 г., с цел 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 в размер на …., да бъдат предвидени по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ при изготвяне на бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2019 г.
Мотиви:
Съгласно данните посочени в представената от Районен съд гр. Пазарджик информация за очаквано изпълнение към 31.12.2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съда е посочен недостиг на средства в размер на …..
Реализираната икономия по бюджета на Районен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. следва да остане налична към 31.12.2018 г.

Разни.

17. 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.
Оттеглена по протокол № 29/22.11.2018 г. на Пленума на ВСС.

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 Военномедицинска академия договор за 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 на стойност до …..


18. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за предоставяне на леки автомобили от проведената обществена поръчка.
Оттеглена по протокол № 29/22.11.2018 г. на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА решението си по т. 43 от протокол № 40/07.11.2018 г. с нова точка: „8. Военно-апелативен съд – 1 бр.“. 


19. ОТНОСНО: Съгласуване на проект на извънсъдебна спогодба по гр.д. № …. по описа на Софийски районен съд, 59-ти състав.
Отложена по протокол № 42/21.11.2018 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА сключването на извънсъдебна спогодба с ищеца … по гр.д. № …. по описа на Софийски районен съд по предложения проект за извънсъдебна спогодба по същото дело към доклада на директора на дирекция „Правна“ в АВСС с вх. № ВСС – 9440/12.11.2018 г., в частта относно дължимите на ищеца суми.


20. ОТНОСНО: Възстановяване на разходи между органи на съдебната власт и други ползватели на съдебни сгради.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на съдебни сгради, да не изискват възстановяване на разходи, които се разпределят между отделните ползватели на сградите за фактури получени и платени в периода след 06.12.2018 г. - 31.12.2018 г.
Възстановяването на разходите следва да се извършва само от ползватели на сградите, които не са органи на съдебната власт.


21. ОТНОСНО: Информация от председателя на Районен съд гр. Благоевград за размера на средствата необходими за изплащане на лични предпазни средства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НАПОМНЯ на административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград 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: Указания относно подготовка за годишно счетоводно приключване на органите на съдебната власт за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на указания относно подготовка за годишно счетоводно приключване на органите на съдебната власт за 2018 година.
 

23. ОТНОСНО: Задължения за такса битови отпадъци към ОП „Овча купел“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат платени всички задължения за такса битови отпадъци за имотите, находящи се на територията на Столична община към отдел „ОП – Овча купел“, съгласно справка от сайта на Столична община към 23.11.2018 г., в размер на …...


24. ОТНОСНО: Доставка на офис мебели за обзавеждане на нови и съществуващи работни места във ВСС.

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 със „Сиал експерт“ ЕООД договор за доставка на офис мебели за обзавеждане на нови и съществуващи работни места с предложена цена в размер до ….. без ДДС.


25. 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. 
Отложена по протокол № 42/21.11.2018 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на комисия „Управление на собствеността“ провеждане на съвместно заседание с комисия „Бюджет и финанси“ на 05.12.2018 г., в 10.00 часа за обсъждане на становището от директора на дирекция „УССВ и директора на дирекция „Правна“.


26. ОТНОСНО: Писмо от съдии в Административен съд гр. Плевен относно прилагането на Наредбата за командировките в страната. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

29. ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на писмо до Министъра на правосъдието. 


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ и модул „Мобилен призовкар“.
Извлечение от протокол № 29/27.11.2018 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 Административен съд гр. Пловдив и Инспектората към ВСС за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ и модул „Мобилен призовкар“, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Инспектората към ВСС с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Пловдив с ….
 

31. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации и 3 бр. Операционна система Microsoft Windows 10 Pro.  
Извлечение от протокол № 29/27.11.2018 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 Специализиран наказателен съд и Инспектората към ВСС за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и 3 бр. Операционна система Microsoft Windows 10 Pro, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Инспектората към ВСС с …
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Специализиран наказателен съд с …
3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Специализиран наказателен съд с ….


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на сървър и операционна система.
Извлечение от протокол № 29/27.11.2018 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 Апелативен съд гр. Велико Търново и Инспектората към ВСС за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър и операционна система Windows Server 2016 Standart, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Инспектората към ВСС с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Апелативен съд гр. Велико Търново със …..
3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Апелативен съд гр. Велико Търново с ….


33. 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. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован съдия.

1.2. Искане от административния ръководител на районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица, СБКО и облекло.

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

1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината и плащания на съдебни заседатели и СБКО.

1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината и възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за възнаграждения на съдебни заседатели и облекло.

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на облекло на назначен държавен съдебен изпълнител.

1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе  за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.

1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължими суми за природен газ.

1.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя външни преносими твърди дискове.

1.11. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ и модул „Мобилен призовкар“.

1.12. Искане от и.ф. административен ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации и 3 бр. Операционна система Microsoft Windows 10 Pro.  

1.13. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на сървър и операционна система.

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.


4. Разни.

4.1. 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.
Оттеглена по протокол № 29/22.11.2018 г. на Пленума на ВСС.

4.2. Искания от органи на съдебната власт за предоставяне на леки автомобили от проведената обществена поръчка.
Оттеглена по протокол № 29/22.11.2018 г. на Пленума на ВСС.

4.3. Доставка на офис мебели за обзавеждане на нови и съществуващи работни места във ВСС.



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




 

