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П Р О Т О К О Л   № 44
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 5 декември 2018 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Боян Магдалинчев - председател 
Боряна Димитрова
Георги Кузманов
Гергана Мутафова
Севдалин Мавров

ОТСЪСТВА	: Калина Чапкънова

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 – началник отдел „ОП“.
При обсъжданията по точка 35 присъства Мирослава Чирпъкова – началник отдел.

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

От страна на Комисия „Управление на собствеността” към Пленума на ВСС, при обсъждането по точки 1 и 2 от настоящия дневен ред, присъстваха Евгени Диков - председател на Комисия „Управление на собствеността“ и членовете на комисията - Стефан Гроздев, Огнян Дамянов, Боян Новански и Пламена Цветанова.
На съвместното заседание при обсъждането на т. 1 и т. 2 присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет.
От администрацията на ВСС присъстваха: Николай Найденов – директор на дирекция „Правна“, инж. Дениза Павлова - директор на дирекция „УССВ”, Владимир Димитров - и.д. началник отдел „УС“ и Мая Атанасова - главен експерт - юрисконсулт в дирекция „Правна”.


1. ОТНОСНО: 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. 

Г-н Боян Магдалинчев изрази становището си, че е необходимо да се вземе решение по отношение на обявяване на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот – публична държавна собственост, находящ се на бул. „Александър Стамболийски” № 82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт – съд и прокуратура”, след като се извърши преценка по отношение на това дали да бъде възложен инженеринг чрез една процедура или да бъде отделно възлагане на проектиране и строителство. С оглед на това обстоятелство г-н Магдалинчев даде думата на инж. Дениза Павлова – директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” и на Николай Найденов – директор на дирекция „Правна”, които изразиха становищата си по двата предложени варианта.

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“ на Висшия съдебен съвет беше проведено гласуване. За вариант 1 – обявяване на обществена поръчка с предмет „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот – публична държавна собственост, находящ се на бул. „Александър Стамболийски” № 82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт – съд и прокуратура” – възлагане чрез инженеринг гласуваха „За” 6 /шест/ члена на комисиите, „против” гласуваха 3 /трима/ - г-н Боян Магдалинчев, г-н Евгени Диков и г-жа Гергана Мутафова. 
С оглед на изложените мотиви 

Комисия „Бюджет и финанси” и 
Комисия „Управление на собствеността“
Р Е Ш И Х А :

1. ДА БЪДЕ ОБЯВЕНА обществена поръчка с предмет „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот – публична държавна собственост, находящ се на бул. „Александър Стамболийски” № 82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт – съд и прокуратура” – възлагане чрез инженеринг.
2. ИЗПРАЩА решението по т. 1 от настоящия протокол чрез Главния секретар на ВСС на дирекция „Правна”, отдел „УКЦОП”, за предприемане на действия по компетентност.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт – изграждане на евакуационно осветление и пожароизвестителна инсталация.

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

Р Е Ш Е Н И Е :

Извършването на разход за неотложни текущ ремонт - изграждане на евакуационно осветление …. с ДДС/, и придобиване на ДМА - изграждане на пожароизвестителна инсталация /…. с ДДС /  в Районен съд гр. Панагюрище е целесъобразно. Стойността на разхода е  определена  на …. с ДДС за евакуационно осветление; и …. с ДДС за ПИИ – на съгласно най-ниските оферти – на „БИГА СОД“ ЕООД.
 Мотиви: Искането е наложено от предписание на ГДПБЗН – Панагюрище, с поставен срок на изпълнение 30.12.2018 г. за евакуационното осветление и 30.03.2019 г. за ПИИ. Неотложността е продиктувана от извършващият се в момента вътрешен ремонт. За да не се налага разкъртване на вече ремонтираните и боядисани помещения, е необходимо слаботоковите инсталации да бъдат изтеглени преди шпакловката и боядисването.  

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Панагюрище за 2018 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за изграждане на пожароизвестителна инсталация.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Панагюрище за 2018 г. по §  10-00 „Издръжка“ с …. за неотложен текущ ремонт – изграждане на евакуационно осветление.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.



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



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




















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

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

3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат и съдебен служител, за участие в работни групи във ВСС.

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 Окръжен съд гр. Добрич за 2018 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат и съдебен служител, за участие в работни групи за изменение на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, Правилата за прилагането му и Правилника за администрацията в съдилищата, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Добрич с …
 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за текущи разходи и изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и преводачи.

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 Окръжен съд гр. Шумен за 2018 г. за покриване на разходи за горива, енергия, природен газ и изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели 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 Окръжен съд гр. Шумен с …
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Инспектората към ВСС и Окръжен съд гр. Шумен за 2018 г. за изплащане възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели по делото в село Хитрино, 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 Окръжен съд гр. Шумен с …
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол 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 корекции по бюджетите на Инспектората към ВСС и Районен съд гр. Ямбол за 2018 г. с цел осигуряване на средства за вещи лица, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Инспектората към ВСС с …
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Ямбол с ….


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за заплащане на трудови възнаграждения на новоназначен съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Районен съд гр. Етрополе и Инспектората към ВСС за 2018 г. с цел осигуряване на средства за заплащане на трудови възнаграждения на новоназначен съдебен служител, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Инспектората към Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ на Районен съд гр. Етрополе с …


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя информационни табла.
Извлечение от протокол № 29/27.11.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Видин да поднови искането си за закупуване на 4 бр. информационни табла през 2019 г., като приложи и нови актуални оферти.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за ремонт на покрива.

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. Дупница за 2018 г. за текущ ремонт на покрива на сградата, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Инспектората към ВСС с …
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Дупница с …


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново 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 45 страници в минута в размер на …. да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на Административен съд гр. Велико Търново за 2019 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за даване на разрешение за изразходване на целево отпуснати средства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Районен съд гр. Левски да използва неизразходваните целево отпуснати средства в размер на …. във връзка с награден фонд по Образователна програма през учебната 2017/2018 г., за закупуване на 2 бр. външни преносими твърди дискове.

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

12. 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“ с …
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ 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 § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с …
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …

Разни.

16. 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 :

ДАВА СЪГЛАСИЕ органите на съдебната власт, по бюджетите на които не са осигурени средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, да извършат разходите за тях, както следва:

1
Софийски районен съд

2
РС Варна

3
РС Бяла Слатина

4
РС Кюстендил

5
ОС Пазарджик

6
РС Пазарджик

7
РС Нова Загора

8
РС Димитровград

9
ВС Сливен

10
Апел.съд Бургас

11
Апел. Специализиран наказателен съд 

12
АС София град

13
АС Бургас

 
Общо :


Корекции по бюджетите на горепосочените органи на съдебната власт, във връзка с изплатените обезщетения по КТ и ЗСВ, ще бъдат извършени след приключване на финансовата година.


17. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт с искания за корекция по бюджета за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ органите на съдебната власт да извършат разходи над утвърдените им бюджети за 2018 г. по § 01 00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, както следва:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1.1. Административен съд гр. Кърджали до …..
1.2. Районен съд гр. Исперих до …..
1.3. Районен съд гр. Сливен до ….
1.4. Районен съд гр. Златоград до ….
1.5. Окръжен съд гр. Пловдив до ….
1.6. Районен съд гр. Левски до ….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Корекции по бюджетите за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, на горецитираните органи на съдебната власт ще бъдат извършени съответно до посочените размери, след приключване на финансовата година.
2. Инициираните платежни нареждания в СЕБРА по § 01-00 „ Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, които надвишават размера на утвърдените средства по параграфа, поради настъпили обективни обстоятелства спрямо м. октомври, ще бъдат потвърждавани след  представяне на мотивирано писмо от съответния административен ръководител.
 Корекциите по бюджетите за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, на органите на съдебната власт ще бъдат извършени след приключване на финансовата година.


18. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС, да взема решения, свързани с плащания и с  финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт. 
2. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да взема решения за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС, във връзка с управлението на имуществото на съдебната власт, както и за всички действия свързани с преоценката на активите.
3. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да взема решения във връзка с организирането, провеждането и прекратяването на процедури за възлагане на обществени поръчки, избор на изпълнител и сключване на договори.


19. ОТНОСНО: Използване на електронна услуга за получаване на справки за събраните и преведени суми от принудително събиране.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ИЗМЕНЯ Решението си по т. 9.1. от протокол № 3 от 27.01.2016 г., като заменя името на служителя „… – старши експерт – икономист“ с името на служителя „… – младши експерт – счетоводител“.
2. ОДОБРЯВА проект на писмо до Националната агенция по приходите относно използването на електронна услуга за получаване на справки за събраните и преведени суми от принудително събиране и информацията за извършените от НАП публични продажби по реда на ДОПК.

 
20. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Хасково за  определяне на допълнително парично възнаграждение за придобита научна степен „доктор“ на съдия … – председател на Районен съд гр. Хасково.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Съгласно решение по т. 33 от протокол № 45/19.12.2007 г. на ВСС административните ръководители на органите на съдебната власт утвърждават изплащането на допълнително трудово възнаграждение по реда на т. 12.1 от протокол № 42/05.12.2007 г. на ВСС на магистрати и съдебни служители при условие, че темата на защитения докторат съответства на характера на извършваната работа и отговаря на изискванията, поставени в длъжностната характеристика. 
2. Решението да се изпрати на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково.


21. ОТНОСНО: Писмо от директора на Националния институт на правосъдието относно предоставяне на втори нов лек автомобил за нуждите на обучителната дейност на НИП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от директора на Националния институт на правосъдието. 


22. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Районен съд гр. Ихтиман относно приложението на ПОИСДТВ. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман, като следва да се пазва решението на Пленума на ВСС по т. 48 от протокол № 29/22.11.2018 г.


23. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Гоце Делчев във връзка с изграждането на асансьорната уредба в сградата на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Гоце Делчев във връзка с изграждането на асансьорната уредба в сградата на съда.


24. ОТНОСНО: Писмо от Офиса на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ с приложена фактура за членски внос на Висшия съдебен съвет на Република България в ЕМСС за 2019 г., изпратено от КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на … за плащане на годишен членски внос на Висшия съдебен съвет на Република България в ЕМСС за 2019 г.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


25. ОТНОСНО: Запитване от и.ф. председател на Специализиран наказателен съд относно решение на Пленума на ВСС по протокол № 29/22.11.2018 г., т. 36.3.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УКАЗВА на и.ф. председател на Специализиран наказателен съд да се съобрази с решение по т. 36.3 от протокол № 29/22.11.2018 г. на Пленума на ВСС.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за предоставяне на нов служебен автомобил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение искането на административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за предоставяне на нов служебен автомобил.
 

27. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК от 14.11.2018 г. относно предложение от и.ф. председател на Административен съд гр. Бургас за увеличаване щатната численост на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси“ ще се произнесе след получаване на становище от Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС.


28. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 28.11.2018 г. относно обект „Проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се на бул. "Подполковник Калитин" № 21“., за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 41/28.11.2018 г., т. 4.


29. ОТНОСНО: Жалба-искане от … от гр. Враца с вх. № ВСС - 1659/22.11.2018 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.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за възстановяване на извършени командировъчни разходи, за участие на магистрат в конкурсна комисия.

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 Окръжен съд гр. Добрич за 2018 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в конкурсна комисия за преместване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Добрич с …


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за смяна на предно стъкло на служебен автомобил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Административен съд гр. Добрич за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за смяна на предно стъкло на служебен автомобил Ситроен С4.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
След превеждане на застрахователното обезщетение по сметката на ВСС, бюджета на Административен съд гр. Добрич няма да бъде коригиран.
 

32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за ремонт на три съдебни зали и допълнителни ремонтни работи.
Извлечение от протокол № 41/28.11.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Стара Загора с …. с цел осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт, поради възникнали допълнителни ремонтни работи.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
2. ПРЕДЛАГА на комисия „Управление на собствеността“ да предложи през 2019 г. да бъде извършена корекция на бюджета на Районен съд гр. Стара Загора с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на три съдебни зали ползвани от Районен съд гр. Стара Загора, съгласно приложени актуални оферти към съответния момент.
Мотиви:
Предвид големия размер на сумата и факта, че евентуална корекция по бюджета на съда в размер на …. ще бъде утвърдена от Пленума на ВСС на 13.12.2018 г., както и липсата на физическа възможност за организиране и извършване на ремонта и не на последно място предвид факта, че последни разплащания в СЕБРА ще се извършват не по-късно от 19-20 декември, не е целесъобразно да се осигурят средствата по бюджета на съда.
В подкрепа на горното е и факта, че приложените ценови оферти са с валидност от тридесет дни, които отдавна са изтекли. Това не позволява и сумата в размер на …. за ремонт на три съдебни зали да бъде предвидена по бюджета на Районен съд гр. Стара Загора при разпределението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на дограма.
Извлечение от протокол № 41/28.11.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи бюджета на Окръжен съд гр. Плевен по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт – подмяна на 1 бр. прозоречна дограма, обръщане с гипс на ръбове и боядисване.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


35. ОТНОСНО: Извършване на извънгаранционна поддръжка на Централизираната система за случайно разпределение на делата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията, за окомплектоване с проект на договор. 
 

36. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Русе във връзка със заявено желание от Централна кооперативна банка за прекратяване на рамковия договор за комплексно банково обслужване на съда. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Поставеният въпрос е от компетентността на председателя на Окръжен съд гр. Русе.
2. Обръща внимание на председателя на Окръжен съд гр. Русе, че комисия „Бюджет и финанси“ се е произнасяла по поставения въпрос.


37. ОТНОСНО: Оферти за следгаранционно абонаментно обслужване на система за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение офертите за следгаранционно абонаментно обслужване на система за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ.
2. Изпраща същите на звеното заявител, по компетентност.
 

38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на сървър.

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. Нова Загора за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Инспектората към ВСС с …
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Нова Загора с ….


39. ОТНОСНО: Искане от председателя на Съвета на съдебните заседатели към Софийски градски съд за предприемане на действия във връзка с неизплащано възнаграждение на съдебните заседатели при участието им в закрити заседания и извършване на проверка на използвания софтуерен продукт за случайно разпределение на съдебните заседатели.
Извлечение от протокол № 31/26.11.2018 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА искането от председателя на Съвета на съдебните заседатели към Софийски градски съд на председателя на Софийски градски съд, по компетентност. 


40. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2018 г., в рамките на утвърдения бюджет на ПРБ за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2018 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 19-00 „Платен данъци, такси и административни санкции“ с ….
1.2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със ….
1.3. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …
1.4. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
1.5. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със …
1.6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с …
2. УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България за 2018 г., съгласно приложението.


41. ОТНОСНО: Предложение от Красимир Шекерджиев – зам. председател на КАК към СК на ВСС за разкриване на 1 щатна длъжност „съдия“ в Административен съд София – област.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА разкриването на една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд София - област.
2. При положително становище от Съдийската колегия на ВСС за отпускане на нова щатна бройка, да се уведоми дирекция „Бюджет и финанси“ за предвиждането на средства по бюджета на съда за 2019 г.


42. 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 06.12.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

„Дава съгласие“

1.1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат и съдебен служител, за участие в работни групи във ВСС.

1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за текущи разходи и изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и преводачи.

1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.

1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за заплащане на трудови възнаграждения на новоназначен съдебен служител.

1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за ремонт на покрива.

1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за възстановяване на извършени командировъчни разходи, за участие на магистрат в конкурсна комисия.

1.7. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за смяна на предно стъкло на служебен автомобил.

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за допълнителни ремонтни работи.

1.9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на дограма.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на сървър.

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. Корекции по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2018 г., в рамките на утвърдения бюджет на ПРБ за 2018 г.

4. Разни.

4.1. Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.



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





 

