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П Р О Т О К О Л   № 1
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 16 януари 2019 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”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Евгения Кънева – и.д. началник отдел „ОП“.
При обсъжданията по точки 14 и 15 присъства Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“.


1. ОТНОСНО: Решение на Министерски съвет № 928 от 20 декември 2018 г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., одобрена с Решение № 768 на Министерския съвет от 2018 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 17.01.2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение Решение на Министерски съвет № 928 от 20 декември 2018 г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., одобрена с Решение № 768 на Министерския съвет от 2018 г.


2. ОТНОСНО: Определяне на показатели и условия за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2019 г. във връзка с ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. /обн., ДВ, бр.107 от 28.12.2018 г./
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 17.01.2019 г.



Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Средствата за СБКО се определят в размер на 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати, като се разходват и отчитат по реда на чл. 37 от ПМС № 344/21.12.2018 г. в рамките на утвърдените бюджети за 2019 г.
2. Органите на съдебната власт могат да извършват разходи за пътуване по реда на чл. 36, ал. 1, т. 1 от ПМС № 344/21.12.2018 г. в рамките на утвърдените им бюджети за 2019 г. 
3. Определя лимит на разходите за представителни цели през 2019 г., съгласно чл. 35, т. 1 от ПМС № 344/21.12.2018 г., както следва:
3.1. За ВСС - …..
3.2. За ВКС, ВАС, Прокуратура на Република България, Инспекторат към ВСС и Националния институт на правосъдието - по решение на съответния ръководител или на съответния колективен орган на управление, след съгласуване с Комисия „Бюджет и финанси“.
3.3. За апелативните, административните, военните и окръжните съдилища, апелативен специализиран наказателен съд и специализиран наказателен съд - …..
3.4. Съдилища с численост над 50 щ.бр. - …..
3.5. Съдилища в областните градове - ….
3.6. За останалите районни съдилища - ….
3.7. Средствата по т. 3.1. до т. 3.6. са в рамките на утвърдените бюджети за 2019 г.
3.8. Главният прокурор на Република България определя лимитите на прокуратурите.
4. Изплащането на сумите за облекло на членовете на ВСС, Инспектората към ВСС, магистратите и съдебните служители да се извършва в рамките на утвърдения бюджет на съответния орган на съдебната власт за 2019 г., в съответствие с утвърдените от Пленума на ВСС Правила за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в органите на съдебната власт.
4.1. Изплащането на сумите за облекло за 2019 г. се извършва в размер на две средномесечни заплати на заетите лица в бюджетната сфера по отчетни данни на НСИ за IV-то тримесечие на 2018 г.


3. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2018 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 17.01.2019 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 30.11.2018 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2018 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


4. ОТНОСНО: Създаване на централизиран фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители през 2019 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 17.01.2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.

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

5. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2018 г. във връзка с писмо с вх. № ВСС-15188/03.01.2019 г. на министъра на финансите.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 17.01.2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
    1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2018 г. на основание чл. 110, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № ВСС – 15188/03.01.2019 г. от министъра на финансите, както следва:

1.1 УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С:    ….
В т.ч
по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери между бюджети                                                             …..
Трансфери от МТСП 
по програми за осигуряване на заетост                                          …..     
1.2 УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С:                                      …..
В т.ч
по показатели и подпоказатели, както следва:
Текущи разходи                                                                                 …..
Персонал                                                                                          …..
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ….
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на …. съгласно писмо на министъра на финансите с изх. № 04-13-331/27.12.2018 г. /вх. №  ВСС-15188 от 03.01.2019 г./


6. ОТНОСНО: Корекция на бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 17.01.2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА компенсирани промени по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. съгласно приложение № 1.
2. УТВЪРЖДАВА бюджети на органите на съдебната власт към 31.12.2018 г. съгласно приложение № 2.


7. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджетите на почивните и учебните бази на органите на съдебната власт към 31.12.2018 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 17.01.2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА бюджетите на почивните и учебните бази на органите на съдебната власт към 31.12.2018 г., съгласно приложението.


8. ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализиран бюджет на съдебната власт за 2018 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 17.01.2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Утвърждава промени по бюджета на съдебната власт за 2018 г., по приходите, трансферите, финансирането и разходите /Приложения №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4/,  както следва:

I. Приходи от дейността на органите на  
съдебната власт общо, в т.ч.:                                      ….
1. Приходи от съдебни такси                                             …..
2. Приходи и доходи от собственост                                    …..
3. Глоби, санкции и наказателни лихви                                …..
4. Други приходи                                                                   …..

II. Разходи по бюджета на съдебната власт               ….

III. Трансфери общо, в т.ч.:                                             ….
1. Трансфери между бюджета на
 бюджетната организация и ЦБ 
(без трансфери към НОИ)                                                  …..
2. Трансфери НОИ                                                             …..
3. Трансфери от МТСП по програми за                            
осигуряване на заетост                                                              …..

ОБЩО I. - II. + III.                                                            (-) …..

IV. Операции с финансови активи и
 пасиви общо, в т.ч.:                                                         …..
1. Събрани средства и извършени плащания
от/за сметки за средствата от Европейския съюз                 - …..
2. Суми по разчети между ЦБ и бюджетните организации
 за поети осигурителни вноски и данъци                             - …..
3. Наличности по сметки от предходни години                 …..
 в т.ч.:
 за покриване на неизпълнение на приходи по бюджета на съдебната власт на основание чл. 361, ал. 4 от ЗСВ                                          ….. 

ОБЩО IV.                                                                        (+) …..

2. Възлага  на директор дирекция "Бюджет и финанси" на основание чл. 113, ал. 8 от Закона за публичните финанси да уведоми министъра на финансите за актуализирания бюджет на съдебната власт към 31.12.2018 г. 


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за оборудване на архивно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ сумата в размер на …. за закупуване на 15 броя метални стелажи и 2 броя обезвлажнители да бъде включена при разработването на бюджета на Административен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г.

Одитни доклади.

14. ОТНОСНО: Утвърждаване на годишния план за дейността по вътрешен одит през 2019 година на дирекция „Вътрешен одит“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА годишния план за дейността по вътрешен одит през 2019 година на дирекция „Вътрешен одит“, съгласно приложения проект.

 
15. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ – 1812 в Районен съд гр. Мадан.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Мадан.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.

Разни.

16. ОТНОСНО: Актуализиране на Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи на основание чл. 218, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, Класификатор на длъжностите в администрацията на ПРБ на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ и Класификатор на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и Инспектората към ВСС на основание чл. 341, ал. 3 от ЗСВ, считано от 01.01.2019 г. 
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 17.01.2019 г.

ОБЕДИНЯВА настоящата точка с точка 37 
37. ОТНОСНО: Предложение от г-жа Гергана Мутафова и членове на ВСС относно Актуализиране на Таблица № 1 на ВСС и Класификатори на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт, считано от 01.01.2019 г. 
 
Проведе се обсъждане на двата варианта:
Вариант 1 – разработен от дирекция „Бюджет и финанси“ на база 10 % увеличение на основните месечни работни заплати на всички магистрати и съдебни служители. 
Вариант 2 – предложението на г-жа Мутафова и членове на ВСС за смесено увеличение на ОТВ и ранговете, като увеличението на заплатите за всички магистрати да е в размер на ….. (сумата с която се увеличава най-ниската магистратска длъжност – младши съдия) и увеличение на I, II и III ранг от Таблица № 1 с по ….. 
Въз основа на проведеното гласуване се прие вариант 1 с 3 гласа „За”  -   г-н Боян Магдалинчев, г-н Севдалин Мавров и г-жа Калина Чапкънова и 2 гласа „против” - г-жа Гергана Мутафова и г-н Георги Кузманов.
С оглед проведеното гласуване

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА разработения от дирекция „Бюджет и финанси“ вариант 1 по т. 16 и Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1.1. УТВЪРЖДАВА Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи в сила от 01.01.2019 г.
1.2. УТВЪРЖДАВА Класификатор на длъжностите в администрацията на Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието и Инспектората към ВСС, на основание чл. 341, ал. 3 от ЗСВ, в сила от 01.01.2019 г.
1.3. ПРЕПРАЩА Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание  чл. 341, ал. 1 от ЗСВ в сила от 01.01.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, за утвърждаване.
1.4. ПРЕПРАЩА Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ в сила от 01.01.2019 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за утвърждаване.
2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ до 22.01.2019 г. да разработи вариант на Таблица № 1 на ВСС и Класификатори, съобразно предложението на г-жа Гергана Мутафова и членове на ВСС.
3. ВНАСЯ двата варианта в работно заседание на Пленума на ВСС, насрочено за 22.01.2019 г. от 16.00 часа, за обсъждане.

17. ОТНОСНО: Делегиране на правомощия от Пленума на Висшия съдебен съвет на комисия „Бюджет и финанси“ на основание чл. 11, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
          ДЕЛЕГИРА ПРАВОМОЩИЯ в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджет /чл. 11, ал. 3 от ЗПФ/ на комисия „Бюджет и финанси“ на основание чл. 11, ал. 4 от Закона за публичните финанси за взимане на решения по следните искания от второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на съдебната власт :
	осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ;

вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт;
осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат;
възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в изпитни комисии, членове на конкурсни комисии, работни групи и подкомисии;
възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявени конкурси;
осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени  магистрати и съдебни служители.


18. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратурата на Република България за смяна на обслужващата банка на Районна прокуратура гр. Елена.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки – транзитна, наличности и сметка за чужди средства на Районна прокуратура гр. Елена да се обслужват от „Банка ДСК“ ЕАД, считано от 01.02.2019 г.
ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – 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. Елена.   


19. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за безвъзмездно предоставяне на движими вещи – леки автомобили на органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология“, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от движими вещи – леки автомобили на Прокуратура на РБ, съгласно списък на запазени служебни автомобили, налични по баланса на ПРБ.
Исканията да бъдат изпращани към Прокуратура на Република България.
В случай, че в едномесечен срок от решението на Комисията не постъпят искания от органи на съдебната власт, от Прокуратура на Република България да бъдат предприети действия по безвъзмездно предоставяне на леки автомобили по т. 1 на други държавни органи.


20. ОТНОСНО: Писмо от главен директор на ГД „Изпълнение на наказанията“ за безвъзмездно предоставяне на четири броя леки автомобили „Форд Фокус“ с отпаднала необходимост за органи на съдебната власт, за нуждите на ГДИН.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, да се предоставят безвъзмездно за управление на Министерство на правосъдието четири броя леки автомобили „Форд Фокус“, за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“, както следва:
- лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. № В 77-88 КС числящ се на Районен съд гр. Девня;
- лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. № ЕН 51-58 ВХ числящ се на Районен съд гр. Плевен;
- лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. № В 77-66 СР числящ се на Районен съд гр. Провадия;
- лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. № СН 13-13 СН числящ се на Военен съд гр. Сливен.
2. ВЪЗЛАГА на председателите на Районен съд гр. Девня, Районен съд гр. Плевен, Районен съд гр. Провадия, Военен съд гр. Сливен да предприемат действия за прехвърляне и пререгистрация на служебните автомобили. 


21. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Чепеларе във връзка с предоставяне на служебен автомобил „Форд Фокус“ с рег. № СМ 0880 АС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с вх. № ВСС-15121/28.12.2018 г. на председателя на Районен съд гр. Чепеларе.


22. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Смолян за възстановяване на сума.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде възстановена сумата в размер на ….. по транзитната сметка на Районен съд гр. Смолян.


23. ОТНОСНО: Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПДУ на ВСС към 31.12.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема за сведение обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 31.12.2018 г. 
2. Предоставя на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПДУ на Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 31.12.2018 г., за приобщаване към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по проектите.


24. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.12.2018 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 31.12.2018 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 31.12.2018 г.  

25. ОТНОСНО: Отчет за основните дейности, извършени от Консорциума „Лирекс БГ” ООД - „Индекс-България” ООД и следгаранционно поддържане на АИС „Бюра съдимост” през 2019 г.
Извлечение от протокол № 30/12.12.2018 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение отчета от Консорциум „Лирекс БГ” ООД - „Индекс-България” ООД за основните дейности по следгаранционното обслужване на АИС „Бюра съдимост” през 2018 г.


26. ОТНОСНО: Необходимост от осигуряване на антивирусен софтуер за нуждите на ВСС и съдилищата в Република България.

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 „Сиенсис“ АД договор за осигуряване на компютърна антивирусна защита за срок от 1 (една) година за нуждите на ВСС и съдилищата в Република България, на обща стойност в размер на …… без ДДС.


27. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на нов договор за осигуряване на пълно сервизно обслужване на 7 (седем) броя многофункционални машини „XEROX“.

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 „ИНФО – АДЛ“ ЕООД договор за пълно сервизно обслужване на 7 (седем) броя многофункционални машини „XEROX“, модели WC 5645, WC Pro 265, WC 4595, 2 (два) броя WC 5865 и 2 (два) броя AltaLink B8065 за срок от 1(една) година на стойност до …... без ДДС.

 
28. ОТНОСНО: Абонаментно следгаранционно техническо обслужване на телефонна централа HiPath 3750, намираща се в сградата 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 „ТЕКО“ АД договор за следгаранционно техническо обслужване на телефонна централа Siemens тип HiPath 3750, намираща се в сградата на ВСС, за срок от 2 (две) години със стойност на абонамента (без резервни части) в размер на …... без ДДС.
 

29. ОТНОСНО: Възстановяване на гаранция за изпълнение по договор ВСС-9785/27.07.2018 г. с изпълнител „Информационно обслужване“ АД. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се възстанови гаранцията за изпълнение по договор № ВСС - 9785/27.07.2018 г. в размер на …... да бъде освободена и да се възстанови на „Информационно обслужване“ АД в „УниКредит Булбанк“ АД по сметка IBAN: …...


30. ОТНОСНО: Определяне лимит на разходи за представителни цели за 2019 г. на Главния секретар на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ лимит на разходите за представителни цели за 2019 г. на главния секретар на ВСС в размер до ….. Средствата са в рамките на утвърдените средства за представителни цели за 2019 г. на ВСС, съгласно  чл. 35, т. 1 от ПМС № 344/21.12.2018 г.


31. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Варна във връзка с промяна на лихвените проценти по сметките на съда от обслужващата банка – Централна кооперативна банка.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

	    НАПОМНЯ на председателя на Окръжен съд гр. Варна, че комисия „Бюджет и финанси“ се е произнесла по поставения въпрос по протокол № 12, т. 28 от 18.04.2018 г.


32. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 31/13.12.2018 г. на Пленума на ВСС относно предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управление на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 17.01.2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение взетите решения от проведените две заседания на комисия „Бюджет и финанси“ на 17.12.2018 г. и на 19.12.2018 г. Решенията са отразени съответно в протоколи № 46 и № 47, които са публикувани на сайта на ВСС /Постоянни комисии/КБФ/Протоколи/2018/ и в локалната информационна система – Кратки протоколи /Комисии на ВСС/Бюджет и финанси/2018/. 


33. ОТНОСНО: Изпълнение на решение на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 26/01.08.2018 г., т. 34 относно подлежащо на изплащане обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията относно изпълнение на решение на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 26/01.08.2018 г., т. 34.


34. ОТНОСНО: Участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“, която ще се проведе в периода 29-30.01.2019 г. в гр. Виена, Австрия. 
Извлечение от протокол № 1/14.01.2019 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕДЛАГА на Главния прокурор на Република България да възложи организацията по командироването на г-н Георги Бончев, директор дирекция “ИОТ при ГП“, за участие в работна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX” по програма „Правосъдие“, която ще се проведе в периода 29-30.01.2019 г. в гр. Виена, Австрия. 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована г-жа Анелия Чомакова, главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“, за участие в работна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX” по програма „Правосъдие“, която ще се проведе в периода 29-30.01.2019 г. в гр. Виена, Австрия. 
 3. Разходите за пътни, дневни пари за 2 дни, медицински застраховки, квартирни и нощувки на двамата представители на екипа по проекта са за сметка на бюджета на ВСС, като 80 % от извършените разходи ще бъдат възстановени от бюджета на проекта в съответствие с правилата на Програма „Правосъдие“, финансирана от ЕК. Пътуването ще се осъществи със самолет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

35. ОТНОСНО: Възстановяване на гаранция за изпълнение по договор № ВСС – 12681/15.10.2018 г. с изпълнител ДЗЗД „ЕСТРАТА“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се възстанови гаранцията за изпълнение по договор № ВСС - 9994/02.08.2018 г. в размер на ….. да бъде освободена и да се възстанови на „Българска консултантска организация“ ЕООД – „Райфайзенбанк“ ЕАД по сметка IBAN: …...


36. ОТНОСНО: Съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2020 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за бюджетната процедура за 2020 г.


37. ОТНОСНО: Предложение от г-жа Гергана Мутафова и членове на ВСС относно Актуализиране на Таблица № 1 на ВСС и Класификатори на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт, считано от 01.01.2019 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОБЕДИНЯВА предложението с точка 16 от дневния ред.


38. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 17.01.2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 17.01.2019 г.

1. Съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2020 г.


39. 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 17.01.2019 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

2. Одитни доклади.

2.1. Утвърждаване на годишния план за дейността по вътрешен одит през 2019 година на дирекция „Вътрешен одит“.

2.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ – 1812 в Районен съд гр. Мадан.

3. Разни.

3.1. Делегиране на правомощия от Пленума на Висшия съдебен съвет на комисия „Бюджет и финанси“ на основание чл. 11, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

3.2. Писмо от главен директор на ГД „Изпълнение на наказанията“ за безвъзмездно предоставяне на четири броя леки автомобили „Форд Фокус“ с отпаднала необходимост за органи на съдебната власт, за нуждите на ГДИН.

3.3. Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПДУ на ВСС към 31.12.2018 г.

3.4. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.12.2018 г.

3.5. Необходимост от осигуряване на антивирусен софтуер за нуждите на ВСС и съдилищата в Република България.

3.6. Необходимост от сключване на нов договор за осигуряване на пълно сервизно обслужване на 7 (седем) броя многофункционални машини „XEROX“.

3.7. Абонаментно следгаранционно техническо обслужване на телефонна централа HiPath 3750, намираща се в сградата на ВСС. 




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



			


