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П Р О Т О К О Л   № 45
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 12 декември 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 – началник отдел „ОП“.


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

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за текущи разходи /възнаграждения на вещи лица, природен газ и др./ до края на годината.
Средствата в размер на …. са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за ел. енергия през м. декември.

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 София – град и Районен съд гр. Търговище за 2018 г. за покриване на разходи, свързани с изплащане на ел. енергия през м. декември 2018 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд София – град с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Търговище с …..


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Петрич за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за вещи лица, ел. енергия, телефони, поддръжка на хардуер и други разходи до края на годината.
Средствата в размер на …. са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


4. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Девня с …. по § 10-00 „Издръжка“ за покриване разходите до края на годината за вода, горива и енергия, пощенски и телекомуникационни разходи, поддръжка на софтуер, възнаграждения на вещи лица и др.
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за ремонт на кабинет след наводнение.

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. Разград по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за спешен текущ ремонт на кабинет след наводнение.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства, представляващи обезщетение за неимуществени вреди.

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 Административен съд гр. Добрич за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за заплащане солидарно на обезщетение за неимуществени вреди и деловодни разноски във връзка с решение № … от 30.11.2018 г. по гр.д. № …. на Добричкият окръжен съд.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
2. УКАЗВА на административния ръководител на Административен съд гр. Добрич да уведоми Софийски окръжен съд и Върховен административен съд, че е изплатил своето задължение във връзка с решение № … от 30.11.2018 г. по гр.д. № ….. на Добричкият окръжен съд.
 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .

7. 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 § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с …
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ 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 § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
по § 51-00 „Основен ремонт“ със …
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ със ….


8. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратура на Република България за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратура на Република България за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …..

Разни.

12. 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
ОС Бургас
….
2
РС Девня
….
3
ОС Смолян
….
4
ОС Търговище
….
 
Общо съдилища:
……

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.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за даване на разрешение за използване на неусвоени целево отпуснати средства за покриване на разходите за издръжка до края на годината.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ неусвоените целево отпуснати средства за демонтаж и монтаж на климатици в размер на ….. да бъдат използвани от Районен съд гр. Бяла за покриване на разходите за издръжка на съда до края на годината.
През 2019 г. средствата за демонтаж и монтаж на климатици по бюджета на Районен съд гр. Бяла няма да бъдат осигурявани.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Районен съд гр. Пирдоп 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 броя външни преносими твърди дискове.


15. ОТНОСНО: Годишното приключване на банковите сметки на органите на съдебната власт за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на указания относно годишното приключване на банковите сметки на органите на съдебната власт за 2018 година.


16. ОТНОСНО: Изплащане на обезщетение от Висш съдебен съвет по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ в изпълнение на решение № ….. по адм.дело № …. по описа на Административен съд София-град и решение № …. по адм.дело № ….. по описа на Върховен административен съд да бъдат изплатени следните суми:
1. На ….. да бъде изплатена сумата ….. неимуществени вреди, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от влизане в сила на решение № ….. на ВАС по адм.д. № ….., на 13.04.2012 г. с което е отменен незаконосъобразния административен акт – до окончателното изплащане на сумата.
2. На адвокат ….. да бъде изплатена сумата от ….. представляваща адвокатско възнаграждение за оказана правна помощ по адм.д. № ….. по описа на Административен съд София-град и сумата …. представляваща адвокатско възнаграждение за оказана правна помощ по адм.д. № …... по описа на Върховния административен съд.


17. ОТНОСНО: Абонаментно поддържане на програмен продукт ALADIN за нуждите 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 „МИКРОКОМПЛЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД договор за настройка на програмен продукт ALADIN към версия „по Закона за съдебната власт“ и абонаментно поддържане на програмния продукт за нуждите на ВСС за срок от две години. 


18. ОТНОСНО: Абонамент на Висшия съдебен съвет за печатни и електронни издания през 2019 г. и абонамент за списание „Общество и право“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …... без ДДС за абонамент на Висшия съдебен съвет за печатни и електронни издания през 2019 г., съгласно ценово предложение на „Български пощи“ ЕАД.
Разходът да бъде извършен в рамките на утвърдения бюджет на Висшия съдебен съвет.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …... с ДДС за абонамент за 400 бр. от списание „Общество и право“ за нуждите на органите на съдебната власт през 2019 г.
Разходът да бъде извършен в рамките на утвърдения бюджет на Висшия съдебен съвет.


19. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за периодично почистване на автомобили, собственост 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 „ТАРА КАР“ ООД договор за периодично почистване на автомобилите на Висшия съдебен съвет за срок от 2 (две) години в размер до …... без ДДС. 


20. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на нов договор за извършване на абонаментно техническо обслужване и поддръжка на системата за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ на територията на сградата на ВСС – ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „Авитек БГ“ ЕООД договор за извършване на абонаментно техническо обслужване и поддръжка на системата за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ на територията на сградата на ВСС – ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 за срок от 2 (две) години в размер на …... без ДДС. 


21. ОТНОСНО: Подновяване на годишния абонамент за право на ползване на правно- информационен софтуер „АПИС“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ….. с ДДС за подновяване на годишния абонамент за право на ползване на правно-информационния софтуер „АПИС“.


22. ОТНОСНО: Писмо от изпълнителния директор на НАП относно реда за заявяване за принудително събиране на публични вземания по реда на ДОПК в НАП чрез електронна услуга за предявяване на изпълнителни основания, с които е установено публичното вземане.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА писмото от изпълнителния директор на НАП на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС, по компетентност.


23. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на Република България относно обект „Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Ал. Стамболийски“ № 3, гр. Плевен за нуждите на Военно – следствен участък“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Главния прокурор на Република България. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

24. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.11.2018 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 30.11.2018 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 30.11.2018 г.  


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрива.
 
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 Окръжен съд гр. Търговище по § 10-00 „Издръжка“ с ….. с цел осигуряване на средства за авариен ремонт на покрива на сградата на съдебната палата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


26. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Чепеларе относно необходимост от нов автомобил.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Чепеларе.
Мотиви:
Поради приключена процедура по разпределението на новите автомобили не може да бъде предоставен нов автомобил на Районен съд гр. Чепеларе.


27. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Чепеларе относно отпаднала необходимост от служебен автомобил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе да уведоми комисия „Бюджет и финанси“ дали поддържа становището си за предоставяне на служебен автомобил „Форд Фокус“ с рег. № СМ 0880 АС на друг орган на съдебната власт. 


28. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 05.12.2018 г. относно организиране и провеждане на обществена поръчка за строителство по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 с предмет: „Строително-монтажни работи за изпълнение на текущ ремонт в част от сграда находяща се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 185 за нуждите на администрацията на Висшия съдебен съвет“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде сключен договор със „Стройинженеринг – В“ ЕООД по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Строително-монтажни работи за изпълнение на текущ ремонт в част от сграда находяща се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 185 за нуждите на администрацията на Висшия съдебен съвет“, на стойност до …... без ДДС.


29. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г., към 31.10.2018 г., предоставена от КУС, за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства по обекти от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” от Инвестиционната програма на ВСС към 31.10.2018 г.


30. ОТНОСНО: Писмо от …. – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил относно Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от …. – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил по компетентност на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, при съобразяване с разпоредбите на чл. 326 от ЗСВ. 


31. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Върховния административен съд за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Върховния административен съд за 2018 г. с цел изплащане на обезщетения по чл. 354 от ЗСВ и чл. 224, ал. 1 от КТ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с ….


33. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 13.12.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 13.12.2018 г.


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

„Дава съгласие“

1.1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за ел. енергия през м. декември.

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

1.4. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.

1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за ремонт на кабинет след наводнение.

1.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства, представляващи обезщетение за неимуществени вреди.

1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрива.

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

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

2.2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратура на Република България за 2018 г.

2.3. Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Върховния административен съд за 2018 г.

4. Разни.

4.1. Абонаментно поддържане на програмен продукт ALADIN за нуждите на ВСС.

4.2. Необходимост от сключване на договор за периодично почистване на автомобили, собственост на ВСС.

4.3. Необходимост от сключване на нов договор за извършване на абонаментно техническо обслужване и поддръжка на системата за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ на територията на сградата на ВСС – ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.

4.4. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.11.2018 г.



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




 

