

9

 П Р О Т О К О Л   №  9
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  20 февруари  2013 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – за председател
Каролина Неделчева
Камен Иванов
Румен Георгиев 

ОТСЪСТВА: Михаил Кожарев


От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Цветанка Тиганчева – ст. експерт - юрисконсулт.


1. ОТНОСНО: Решение по протокол № 6/11.02.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси, във връзка с доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно приложението на чл. 3, ал. 5, б. „о” от ЗДДС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага да се проведе съвместно заседание с Комисия по правни въпроси на 27 февруари 2013 г. - 10.00 ч., за вземане на решение.


2. ОТНОСНО: Решение по протокол № 6/11.02.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага да се проведе съвместно заседание с Комисия по правни въпроси на 27 февруари 2013 г. - 10.00 ч., за вземане на решение.


3. ОТНОСНО: Решение по протокол № 6/11.02.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси във връзка с писмо от председателя на Окръжен съд гр. Благоевград с предложение и становище, относно дължимата държавна такса по дела образувани въз основа на молба за издаване на Европейска заповед за плащане.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага да се проведе съвместно заседание с Комисия по правни въпроси на 27 февруари 2013 г. - 10.00 ч., за вземане на решение.


4. ОТНОСНО: Решение по протокол № 6/11.02.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси във връзка с писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик, относно изплащане на субсидираните такси по Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага да се проведе съвместно заседание с Комисия по правни въпроси на 27 февруари 2013 г. - 10.00 ч., за вземане на решение.


5. ОТНОСНО: Писмо от Теодора Точкова – председател на Административен съд гр. Хасково относно приложението на чл. 2, ал. 1 от Закона за държавните такси.
Отложена по протокол № 55/12.12.2012 г. на комисия „Бюджет и финанси” на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага да се проведе съвместно заседание с Комисия по правни въпроси на 27 февруари 2013 г. - 10.00 ч., за вземане на решение.


6. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисия „Бюджет и финанси” към Висш съдебен съвет за 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение Отчета за дейността на Комисия „Бюджет и финанси” към Висш съдебен съвет за 2012 г.
2. Отчета за дейността на Комисия „Бюджет и финанси” към Висш съдебен съвет за 2012 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


7. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2013 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на 21.02.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2013 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2013 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


8. ОТНОСНО: Проект на 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.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА 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.
2. Препраща 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 на Комисия по правни въпроси, за съгласуване и внасяне във ВСС до 28.02.2013 г.


9. ОТНОСНО: Определяне на размера на възнаграждението на председателя и членовете от комисията, свързани с дейността на комисията за провеждане на обществена поръчка по ЗОП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Упълномощеното лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП със заповедта за назначаване на комисията по чл. 34 от ЗОП определя възнаграждението на председателя и членовете на комисията в размер не по-малък от ...... и не повече от ......


10. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Кюстендил относно прилагането на т. 8 от Указанията за реда, начина и условията за изплащане на суми за облекло в органите на съдебната власт, и проект на отговор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на отговор до административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил относно прилагането на т. 8 от Указанията за реда, начина и условията за изплащане на суми за облекло в органите на съдебната власт.


11. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Съюза на юристите в България за покриване на част от общите разходи за организирането на експертна кръгла маса на тема „Информационни технологии в електронното правосъдие”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпуснат средства в размер на .... за покриване на част от общите разходи за организирането на експертна кръгла маса на тема „Информационни технологии в електронното правосъдие”.
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление в размер на 5000 литра, необходими за отоплителния сезон до края на месец април.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Радомир разходите за закупуване на дизелово гориво за отопление в размер на ..., необходими за отоплителния сезон до края на месец април да се извършат в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2013 г.


13. ОТНОСНО: Извлечения от протокол № 52/11.12.2012 г.; № 4/29.01.2013 г.; № 5/05.02.2013 г.; № 6/06.02.2013 г. от заседания на КПКИТС на ВСС и писма от органи на съдебната власт с искане за увеличаване на бюджетните им сметки, с цел осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА съгласие да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Павликени за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА  § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ...
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Павликени с ... за закупуване на 1бр. UPS за сървър.
2. ДАВА съгласие да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Апелативен съд гр. Пловдив за 2013 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА  § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ...
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Апелативен съд гр. Пловдив с ... за закупуване на модул за възобновяване работата на видеоконферентната система в съда.
3. ДАВА съгласие да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Търговище за 2013 г., както следва:
3.1. НАМАЛЯВА  § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ...
3.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Търговище с .... за закупуване на сървър.
4. ДАВА съгласие да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Търговище за 2013 г., както следва:
4.1. НАМАЛЯВА  § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ...            
4.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Търговище с ....  за закупуване на Xerox workcentre.
5. ДАВА съгласие да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Административен съд София-град за 2013 г., както следва:
5.1. НАМАЛЯВА  § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....               
5.2.УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Административен съд София-град с .... за закупуване на копирна машина.
6. ДАВА съгласие да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Благоевград за 2013 г., както следва:
6.1. НАМАЛЯВА  § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....            
6.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Благоевград с .... за  закупуване на два нови твърди диска. 
7. ДАВА съгласие да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Кюстендил за 2013 г., както следва:
7.1. НАМАЛЯВА  § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....             
  7.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Кюстендил с .... за закупуване на ново устройство за комплексна периметрова защита и изкупуване на старото от фирмата доставчик. 


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за авариен ремонт на покривна хидроизолация, отводняване и наводнени помещения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Пазарджик за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с ... за авариен ремонт на покривна хидроизолация, отводняване и наводнени помещения.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
 

15. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България с искане за вземане на отношение по проблема с недостатъчна работна площ в Районна прокуратура гр. Елин Пелин, и проект на писмо.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА проект на писмо до Министерство на правосъдието за установяване на тяхното становище по проблема, с цел предприемане на адекватни действия за временно решение на проблема от наша страна.


16. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието №12-00-16/12 от 07.02.2013 г. относно годишния отчет за изпълнение на задълженията по чл. 12 и чл. 36 от закона за енергийната ефективност, и проект на писмо.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвеното писмо – отговор до Министерство на правосъдието.


17. ОТНОСНО: Изпълнение на задължения по Договор № 45-06-005/04.02.2013 г. сключен между ВСС и „СИЕНСИС” АД за осигуряване на лицензи за компютърна антивирусна защита, за нуждите на съдилищата в Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...
2. УВЕЛИЧАВА § 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи” с ....


18. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации и 1 брой многофункционално устройство.
Отложена по протокол № 6/06.02.2013 г. на комисия „Бюджет и финанси” на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства по бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации и 1 брой многофункционално устройство, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


19. ОТНОСНО: Решение по протокол № 6/12.02.2013 г. от заседание на КПКИТС във връзка с писмо от председателя на Окръжен съд гр. Варна относно осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС по протокол № 6/12.02.2013 г., т.2.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт – модул „Призовкар” към САС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на модул „Призовкар” към САС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” със ....


21. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 6/13.02.2013 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” на ВСС и писмо от Софийски районен съд с вх. № 11-07-089/29.01.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препоръчва на Комисия „Съдебна администрация” да вземе решение относно назначаване на служител на свободната щатна бройка „Началник отдел финанси, имущество и човешки ресурси” считано от 01.02.2013 г. при съобразяване на факта, че не могат да бъдат осигурени допълнителни средства по бюджета на Софийски районен съд за 2013 г. поради липса на източник на финансиране, но съда може да реализира икономии от предвидените средства за работна заплата в годишен аспект.


22. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 6/13.02.2013 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” на ВСС и писмо от Административен съд гр. Кърджали с вх. № 11-11-027/04.02.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препоръчва на Комисия „Съдебна администрация” да вземе решение относно приключване на конкурсната процедура за длъжността „Системен администратор I – степен” при съобразяване на факта, че не могат да бъдат осигурени допълнителни средства по бюджета на Административен съд гр. Кърджали за 2013 г. поради липса на източник на финансиране. 


23. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 6/29.01.2013 г. от заседание на Комисия по предложенията и атестирането на ВСС относно предложение от председателя на Районен съд гр. Гълъбово за съвместяване на длъжностите „районен съдия” и „държавен съдебен изпълнител” и определяне на допълнително месечно възнаграждение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Районен съд гр. Гълъбово е един от ниско натоварените в страната и комисия „Бюджет и финанси” изразява становище, че не следва да се изплаща допълнително месечно възнаграждение за съвместяване на длъжностите „районен съдия” и „държавен съдебен изпълнител”.


24. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС да подпише за Възложител граждански договор с г-жа Галина Карагьозова – член на ВСС определена за ръководител на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и упълномощаване на г-жа Галина Карагьозова да подписва за Възложител гражданските договори с експерти участващи в проекта. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише за Възложител гражданския договор с г-жа Галина Карагьозова – член на ВСС, която е определена за ръководител на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. 
2. УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Галина Карагьозова – ръководител на проекта да подписва за Възложител гражданските договори с лицата участващи в екипа за управление и с други експерти участващи в проекта. 


25. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за разкриване на набирателна сметка в лева с титуляр Районна прокуратура гр. Асеновград в „Райфайзенбанк България” ЕАД, считано от 01.03.2013 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за нуждите на Районна прокуратура гр. Асеновград да се открие набирателна сметка в лева в „Райфайзенбанк България” ЕАД – клон Асеновград, считано от 01.03.2013 г.
2. 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 разкриването на набирателна сметка в лева в „Райфайзенбанк България” ЕАД – клон Асеновград, за нуждите на Районна прокуратура гр. Асеновград.


26. ОТНОСНО: Предложение от ръководителя на Учебен център „Трендафила” за смяна на обслужващата банка, считано от 01.03.2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Учебен център „Трендафила” да се обслужват от „Райфайзен Банк” ЕАД, считано от 01.03.2013 г.
2. 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 Учебен център „Трендафила”.


34. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1217/У в Районен съд гр. Дряново за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент в Районен съд гр. Дряново.
2. И.ф. на административен ръководител на Районен съд гр. Дряново в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на решението, да утвърди План за действие за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад, който да предостави на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС.


35. ОТНОСНО: Предложения от административни ръководители в органите на съдебната власт за поощрения на магистрати с парична награда, изпратени от Комисия по предложенията и атестирането.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Предвид рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. няма предвидени финансови средства за поощрение на магистрати с парични награди.
Ново преразглеждане ще бъде направено по всички предложения, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за шестмесечието на 2013 г.
2. Горното решение да се внесе на работното заседание на ВСС на 27.02.2013 г.
36. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 5/13.02.2013 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” относно предстояща среща с екипа на Управляващия орган на ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия „Международна дейност” по протокол № 5/13.02.2013 г.


37. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Военен съд гр. Пловдив относно непотърсени в законоустановения давностен срок съдебни гаранции и депозити за вещи лица, съгласно т. 2.2. и т. 2.4. от Правилата за определяне и отчитане на чужди средства в лева и валута в органите на съдебната власт /утвърдени с протокол № 27 от 01.07.2009 г. на ВСС/.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от председателя на Военен съд гр. Пловдив.


38. ОТНОСНО: Писма от председателя на Софийски районен съд до председателите на ВКС и ВАС, с копие до ВСС относно сформиране на работни групи за изготвяне на документациите за възлагане на обществени поръчки с предмет „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за сградата на Софийски районен съд на бул. „Цар Борис III” № 54” и „Доставка на компютърна техника за сградата на Софийски районен съд на бул. „Цар Борис III” № 54”.   
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писма от председателя на Софийски районен съд до председателите на ВКС и ВАС, с копие до ВСС.


39. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС относно изграждане на вертикална планировка с отводнителна система и ажурна ограда на имота на бул. „Цар Борис III” № 54.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от председателя на Софийски районен съд до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:



40. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Пазарджик да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжен съд гр. Пазарджик,  във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


41. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Асеновград за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Асеновград да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Асеновград,  във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


42. ОТНОСНО: Писмо от Сдружение „България на гражданите” относно Правила за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт (утвърдени с протокол № 27 от 01.07.2009 г. на ВСС).
Мотиви: Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт (утвърдени с протокол № 27 от 01.07.2009 г. на ВСС) не следва да се отменят, тъй като са приети в съответствие с разпоредбите на ГПК и НПК. 


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

В т. 2.2. и т. 2.4. от Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт (утвърдени с протокол № 27 от 01.07.2009 г. на ВСС) следва да се приложи терминология, различна от термина „конфискация” (чл. 82 на ГПК).


43. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 21.02.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 21.02.2013 г.

1. Упълномощаване на представляващия ВСС да подпише за Възложител граждански договор с г-жа Галина Карагьозова – член на ВСС определена за ръководител на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и упълномощаване на г-жа Галина Карагьозова да подписва за Възложител гражданските договори с експерти участващи в проекта. 


44. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото заседание на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на Висшия съдебен съвет след 21.02.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт.

2. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО.

3. Проект на 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. Определяне на размера на възнаграждението на председателя и членовете от комисията, свързани с дейността на комисията за провеждане на обществена поръчка по ЗОП.

5. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1217/У в Районен съд гр. Дряново за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.





ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           							ДИМИТЪР УЗУНОВ






