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П Р О Т О К О Л   № 1
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 15 януари 2020 г.




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


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 Мария Ламбрева – и.д. началник отдел „ОП“.


I. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решения на пленума на ВСС от 24.01.2019 г. и 07.02.2019 г. 

1. ОТНОСНО: Възстановяване на разходи от участие в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода септември – декември 2019 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ попълнените формуляри за възстановяване на разходите от участие в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода септември – декември 2019 г. 


2. ОТНОСНО: Командироване на представител на Администрацията на Висшия съдебен съвет за участие в среща на експертна група за развитие на Форума за дигитално правосъдие на Европейската мрежа на съдебните съвети.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за участие в среща на експертната група за развитие на Форума за дигитално правосъдие на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 10-12 февруари 2020 г. в гр. Рим, Италия, да бъде командировано следното лице:
Георги Бошнаков – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС. 
Пътните разходи, разходите за настаняване, разходите за дневни пари, както и разходите за медицинската застраховка на командированото лице са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка: 
Съгласно Правилата за възстановяване на разходи за участие в дейностите на ЕМСС, за участие в срещи по проектите на ЕМСС се възстановяват пътните разходи в размер до … за един участник от институция-членка на ЕМСС.


3. ОТНОСНО: Командироване на представител на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, за участие в 41-та редовна среща на Европейската съдебна мрежа, която ще се проведе в периода 11-12.02.2020 г. в гр. Хага, Нидерландия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командировано за участие в 41-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа, за периода 11-12 февруари 2020 г. в гр. Хага, Нидерландия, следното лице:  
1.1. Мариета Неделчева – съдия в Специализиран наказателен съд.
2. Разходите за 1 нощувка са за сметка на организаторите на срещата.
3. Пътните разходи, разходите за дневни пари за 2 дни и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка: 
Организаторите възстановяват пътни разходи в размер до … за всеки участник при представяне на съответните формуляри за възстановяване.


4. ОТНОСНО: Командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България за участие в Годишна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, в периода 4-5 февруари 2020 г.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани – Рената Мишонова- Хальова- съдия в Окръжен съд гр. Враца и национално лице за контакт на НСМГТД-граждански дела, Борис Константинов Динев – съдия в Софийски районен съд и член на НСМГТД и Мария Иванова Райкинска – съдия в  Софийски градски съд и член на НСМГТД, за участие в Годишна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, за периода 3-6 февруари 2020 г.
2. Пътните разходи, както и разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на срещата. 
3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер, дневни пари за 4 дни, както и разходите за медицински застраховки, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ разходите за път в рамките на страната да бъдат извършени в рамките на бюджетните сметки на съответните органи на съдебната власт, съгласно Решение на ВСС по протокол № 53/13.12 2012 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за високоскоростна оптична връзка в съда и искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя персонални непрекъсваеми токозахранващи устройства /UPS/.
Извлечения от протокол № 29/12.12.2019 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ при разпределението на бюджета за 2020 г. на Районен съд гр. Чепеларе да бъдат заложени по       § 10-00 „Издръжка“ …. за осигуряване на гарантирана високоскоростна оптична връзка в съда.
2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ при разпределението на бюджета за 2020 г. на Районен съд гр. Карлово да бъдат заложени по            § 10-00 „Издръжка“ …. за закупуване на 6 броя персонални непрекъсваеми токозахранващи устройства /UPS/.


6. ОТНОСНО: Осигуряване на 10 000 /десет хиляди/ едногодишни лиценза за антивирусен програмен продукт ESET Endpoint Protection Standart  за нуждите на ВСС, съдилищата, НИП и ИВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключването на договор със „СИЕНСИС“ АД за осигуряване на компютърна антивирусна защита за срок от 1 (една) година за 10 000 /десет хиляди/ работни места чрез закупуване на 10 000 /десет хиляди/ едногодишни лиценза за антивирусен програмен продукт ESET Endpoint Protection Standart за нуждите на ВСС, съдилищата, НИП и ИВСС на обща стойност в размер на … без ДДС.


7. ОТНОСНО: Сключване на граждански договор за поддръжка, актуализиране и конфигуриране на мрежово оборудване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер до …. за сключване на граждански договор с … за поддръжка, актуализиране и конфигуриране на мрежово оборудване за нуждите на ВСС.


8. ОТНОСНО: Уведомление от административните ръководители на Районен съд гр. Дряново, Районен съд гр. Дулово и Районен съд гр. Поморие за промяна на лихвените условия от обслужващата банка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение уведомлението от административните ръководители на Районен съд гр. Дряново, Районен съд гр. Дулово и Районен съд гр. Поморие за промяна на лихвените условия от обслужващата банка – Централна кооперативна банка АД.  


9. ОТНОСНО: Уведомление от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за промяна на лихвените условия от обслужващата банка. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение уведомлението от председателя на Районен съд гр. Червен бряг за договорения нов преференциален годишен лихвен процент с обслужващата банка.


10. ОТНОСНО: Уведомление от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за промяна на лихвените условия от обслужващата банка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение уведомлението от председателя на Районен съд гр. Бяла Слатина за договорения нов преференциален годишен лихвен процент с обслужващата банка.


11. ОТНОСНО: Необходимост от съдействие от страна на ВСС за декларирането по чл. 14 ЗМДТ на недвижими имоти, находящи се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :


УКАЗВА на комисия „Управление на собствеността“ да предприеме незабавни действия за установяване  и изясняване статута на трите сгради на Софийски районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.
   

12. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Съюза на юристите в България за абонамент за 400 бр. от списание „Общество и право“ за нуждите на органите на съдебната власт. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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 2020 г.
Разходът да бъде извършен в рамките на утвърдения бюджет на Висшия съдебен съвет.


13. ОТНОСНО: Определяне лимит на разходи за представителни цели за 2020 г. на главния секретар на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ лимит на разходите за представителни цели за 2020 г. на главния секретар на ВСС в размер до …. Средствата са в рамките на утвърдените средства за представителни цели за 2020 г. на ВСС, съгласно  чл. 33, т. 1 от ПМС № 381/30.12.2019 г.


14. ОТНОСНО: Предложение на главния прокурор на Република България за безвъзмездно предоставяне на движими вещи на органите на съдебната власт. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. 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 моторни превозни средства по приложения списък, числящи се на Прокуратура на Република България.
2. Исканията да бъдат изпращани към Прокуратура на Република България.
3. НЕ ВЪЗРАЗЯВА при липса на постъпили искания от органите на съдебната власт в едномесечен срок, моторните превозни средства да бъдат предложени на други юридически лица на бюджетна издръжка.


15. ОТНОСНО: Доклад от Евгени Диков - член на ВСС и координатор по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ при разпределението на бюджета за 2020 г. да бъдат заложени по § 10-00 „Издръжка“ по …. за осигуряване на средства за закупуване и монтаж на допълнително оборудване, включващо комуникационен шкаф, резервно електрозахранване и електрозахранване от комуникационен шкаф до устройства, във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“ на следните органи на съдебната власт:
1.1. Административен съд София – град
1.2. Окръжен съд гр. Русе
1.3. Районен съд гр. Варна
1.4. Административен съд гр. Варна
1.5. Административен съд гр. Пловдив
1.6. Районен съд гр. Свиленград
1.7. Окръжен съд гр. Враца
1.8. Районен съд гр. Сливница
1.9. Окръжен съд гр. Кюстендил
1.10. Окръжен съд гр. Хасково
1.11. Окръжен съд гр. Силистра
1.12. Административен съд гр. Перник
1.13. Окръжен съд гр. Добрич
1.14. Окръжен съд гр. Благоевград
1.15. Окръжен съд гр. Шумен
1.16. Районен съд гр. Гоце Делчев 
1.17. Районен съд гр. Генерал Тошево
1.18. Районен съд гр. Петрич
1.19. Районен съд гр. Царево
2. Инициирани платежни нареждания в СЕБРА от посочените съдилища на стойност до …. за осигуряване на средства за закупуване и монтаж на допълнително оборудване, включващо комуникационен шкаф, резервно електрозахранване и електрозахранване от комуникационен шкаф до устройства, във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, ще бъдат потвърждавани и преди утвърждаването на бюджетите им от Пленума на ВСС към 01.01.2020 г.
3. Решението на комисия „Бюджет и финанси“ по т. 15 да бъде изпратено на горепосочените съдилища и на г-н Евгени Диков – член на ВСС и координатор по Проекта.
 


16. ОТНОСНО: Проект на писмо относно доплащане на фактури от 2014 г. на данък добавена стойност на извършени универсални пощенски услуги по договор с „МиБМ Експрес“ ООД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА предложения проект на писмо до Министерство на финансите, с копие до Националната агенция по приходите във връзка с възникване на допълнителни задължения по действащи и вече приключили договори с пощенски оператор „МиБМ Експрес“ ООД.


II. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решение на пленума на ВСС от 05.12.2019 г. 

17. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 05.12.2019 г.,
Р Е Ш И :

1.	ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2019 г.
2.	Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


18. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2019 г. във връзка с писмо с вх. № ВСС-15103/30.12.2019 г. на министъра на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 05.12.2019 г.,
Р Е Ш И :

1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2019 г. на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № ВСС –15103/30.12.2019 г. от министъра на финансите, както следва:

1.1 УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С:    1 783 лв.
В т.ч
по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери между бюджети                                                             1 783 лв.
Трансфери от МТСП 
по програми за осигуряване на заетост                                          1 783 лв.

1.2 УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С:                                       1 783 лв.
В т.ч
по показатели и подпоказатели, както следва:
Текущи разходи                                                                                 1 783 лв.
Персонал                                                                                            1 783 лв.

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 783 лв.
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на  1 783 лв. съгласно писмо на министъра на финансите с изх. №                        91-00-393/23.12.2019 г. /вх. №  ВСС-15103 от 30.12.2019 г./


19. ОТНОСНО: Създаване на централизиран фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители през 2020 г.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 05.12.2019 г.,
Р Е Ш И :

1.	СЪЗДАВА централизиран фонд СБКО за отпускане на помощи на магистрати и съдебни служители през 2020 г.
2.	Източник за набиране на средствата в централизирания фонд СБКО са отчисленията в размер на 0,1 % от средствата за СБКО, начислявани върху средствата за основна заплата в органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаването на фонда с протокол от проведено общо събрание.
3.	От средствата на централизирания фонд СБКО могат да се подпомагат само магистрати и съдебни служители от органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаване на фонда и представили протокол от проведеното общо събрание в срок до 31.01.2020 г.


20. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.12.2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 05.12.2019 г.,
Р Е Ш И :

   ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.12.2019 г. 
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.12.2019 г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.
2. ПРЕДЛАГА на комисия „Управление на собствеността“ провеждане на съвместно заседание с комисия „Бюджет и финанси“ във връзка с  усвояване на средствата по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“.


21. ОТНОСНО: Одобряване на разход във връзка с участие в конференция „Дигитално трансгранично сътрудничество в наказателното правосъдие“ по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX”, финансиран от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“, която ще се проведе в периода 21-22.01.2020 г. в гр. Брюксел, Белгия. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗХОДИТЕ за пътни, дневни за 2 дни, медицински застраховки и нощувки по фактически размер за г-н Георги Бончев, директор на дирекция „ИОТ“ при АГП и г-жа Димитрина Иванова, началник на отдел „Информационни системи“ в дирекция „ИОТ“ при АГП – 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 Европейската комисия. Пътуването ще се осъществи със самолет.


III. Предложения за включване на проекти на решения в проекта на дневен ред за следващото заседание на пленума на ВСС.

23. ОТНОСНО: Определяне на показатели и условия за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2020 г. във връзка с ПМС № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. /обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г./.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Определя лимит на разходите за представителни цели през 2020 г., съгласно чл. 33, т. 1 от ПМС № 381/30.12.2019 г., както следва:
1.1. За ВСС - ….
1.2. 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“.
1.3. За апелативните, административните, военните и окръжните съдилища, апелативен специализиран наказателен съд и специализиран наказателен съд - ….
1.4. Съдилища с численост над 50 щ.бр. - ….
1.5. Съдилища в областните градове - …
1.6. За останалите районни съдилища - ….
1.7. Средствата по т. 1.1. до т. 1.6. са в рамките на утвърдените бюджети за 2020 г.
1.8. Главният прокурор на Република България определя лимитите на прокуратурите.

2. Органите на съдебната власт могат да извършват разходи за пътуване по реда на чл. 34, ал. 1, т. 1 от ПМС № 381/30.12.2019 г. в рамките на утвърдените им бюджети за 2020 г. 

3. 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. 35 от ПМС № 381/30.12.2019 г. в рамките на утвърдените бюджети за 2020 г.

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 2020 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 2020 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 2019 г.


24. ОТНОСНО: Корекция на бюджетите на органите на съдебната власт за 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 2019 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г. с …., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ със ….
по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател“ с …
по § 10-00 „Издръжка“ с ….
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с …
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с …., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …
по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател“ с ….
по § 10-00 „Издръжка“ с …
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с …
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с ….
по § 54-00 „Придобиване на земя“ с …
2. УТВЪРЖДАВА бюджети на органите на съдебната власт към 31.12.2019 г. съгласно Приложение № 2.


25. ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализиран бюджет на съдебната власт за 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 2019 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. Наличности по сметки от предходни години                    ….
 
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 31.12.2019 г. 


26. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджетите на почивните и учебните бази на органите на съдебната власт към 31.12.2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г.,
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА бюджетите на почивните и учебните бази на органите на съдебната власт към 31.12.2019 г., съгласно приложението.


27. 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 01.01.2020 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи в сила от 01.01.2020 г.
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 01.01.2020 г.
3. ПРЕПРАЩА Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание  чл. 341, ал. 1 от ЗСВ в сила от 01.01.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, за утвърждаване.
4. ПРЕПРАЩА Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ в сила от 01.01.2020 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за утвърждаване.


28. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 31.12.2019 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 31.12.2019 г.
2.	ПРЕДОСТАВЯ на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ Обобщена справка за получените и изразходваните средства по ОПДУ на Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 31.12.2019 г., за приобщаване към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по проектите.


29. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 29/05.12.2019 г. на Пленума на ВСС относно предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управление на бюджета в периода 13.12.2019 г. – 20.01.2020 г., 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:
Приема за сведение взетите решения от проведените  три заседания на комисия „Бюджет и финанси“ на 17.12.2019 г., 23.12.2019 г. и на 15.01.2020 г. Решенията са отразени  съответно в протоколи № 53, № 54 и № 1, които са публикувани на сайта на ВСС /Постоянни комисии/КБФ/Протоколи/ и в локалната информационната система - Кратки протоколи/Комисии на ВСС/ Бюджет и финанси/.
Забележка: 
1. Комисия „Бюджет и финанси“ е уведомила Пленума на ВСС за взетите от нея решения на 17.12.2018 г. и на 19.12.2018 г., във връзка с упълномощаване съгласно решение на Пленума на ВСС по т.17 от протокол № 31/13.12.2018 г., на първото заседание на Пленума на ВСС /т. 10 от протокол № 1/17.01.2019 г./.
2. Комисия „Бюджет и финанси“ е уведомила Пленума на ВСС за взетите от нея решения на 05.08.2019 г., 14.08.2019 г.,  22.08.2019 г., 27.08.2019 г., 29.08.2019 г., 30.08.2019 г., 10.09.2019 г. и 11.09.2019 г., във връзка с упълномощаване съгласно решение на Пленума на ВСС по т.2 от протокол № 16/14.07.2019 г., на първото  заседание на Пленума на ВСС /т. 27 от протокол № 22/26.09.2019 г./, което е проведено след заседанието на Комисия „Бюджет и финанси“ на 18.09.2019 г. Комисията е била упълномощена да взема решения свързани с плащания и финансиране на органи на съдебната власт за периода от 30.07.2019 г. до 11.09.2019 г. Видно от цитираните по-горе решения и дати на които са взети, е че първата възможност за включване в дневния ред за заседание на Пленума на ВСС е за  26.09.2019 г., когато е и приета за сведение предоставената информация /т.27 от протокол № 22/26.09.2019 г. на Пленума на ВСС/.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


30. ОТНОСНО: Сключване на договор за web приложение Aladin Employee Self Service за осигуряване на електронно заявяване и одобряване на отпуск към програмен продукт ALADIN, представляващ интегрирана система за работна заплата и управление на човешките ресурси.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключването на договор с „Микрокомплекс Интернешънъл“ ООД за инсталиране и ползване на web приложение Aladin Employee Self Service за осигуряване на електронно заявяване и одобряване на отпуск към програмен продукт ALADIN, с месечна такса за ползване на приложението в размер на 45% от минималната работна заплата за страната и срок на действие до 04.01.2021 г.
 

31. 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 на 23.01.2020 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Определяне на показатели и условия за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2020 г. във връзка с ПМС № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. /обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г./.

2. Корекция на бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г.

3. Утвърждаване на актуализиран бюджет на съдебната власт за  2019 г. 

4. 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 01.01.2020 г. 

5. Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 31.12.2019 г.





6. Извлечение от протокол № 29/05.12.2019 г. на Пленума на ВСС относно предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управление на бюджета в периода 13.12.2019 г. – 20.01.2020 г., когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС. 



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



ЧЛЕНОВЕ:  /П/ ГЕОРГИ КУЗМАНОВ



/П/ ГЕРГАНА МУТАФОВА



/П/ КАЛИНА ЧАПКЪНОВА



/П/ СЕВДАЛИН МАВРОВ








