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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          П Р О Т О К О Л   №  11
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  5 март 2014 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Михаил Кожарев - председател
Димитър Узунов 
Каролина Неделчева 
Камен Иванов

ОТСЪСТВА: Румен Георгиев


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: Доклад от Силвия Илиева – и.д. главен секретар на ВСС относно преструктуриране, трансформиране на съществуващи щатни длъжности и разкриване на нови щатни длъжности.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на доклада за запознаване и преценка. 


2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2014 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на 06.03.2014 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 31.01.2014 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2014 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.






Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г.

3. ОТНОСНО: Постъпили писма от органи на съдебната власт с искания за увеличаване на § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2014 г. с ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Ботевград с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Костинброд с .....
3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Бургас с .....
4. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Варна с .....
5. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Кюстендил с .....
6. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Крумовград с ....
7. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Пазарджик с ....
8. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Бяла с .....
9. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Търговище с .....
10. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Велики Преслав с ....
11. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Ямбол с ....
12. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Софийски апелативен съд с .....
13. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Апелативен съд гр. Пловдив с .....
14. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Ямбол с .....
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2014 г.

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за доставка на две копирни машини.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за отпускане на средства за доставка и монтаж на две копирни машини на Окръжен съд гр. Враца за 2014 г., за следващо заседание на комисията.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя скенери за нуждите на съда.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Окръжен съд гр. Пловдив с вх. № 11-06-034/27.02.2014 г., с искане за предоставяне на .... за закупуване на 4 /четири/ броя скенери за нуждите на съда.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър от висок клас.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Окръжен съд гр. Русе за отпускане на .... за закупуване на 1 бр. сървър от висок клас, по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на порцион на военнослужещи до края на годината и възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджетната сметка на Военен съд гр. Пловдив за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на порцион на военнослужещи до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Военен съд гр. Пловдив за 2014 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за ремонт и оборудване на две неизползвани помещения в архиви.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Военен съд гр. Сливен за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за ремонт и оборудване на свободни помещения за архиви.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Дряново за 2014 г. по § 52-03 „Други машини и съоръжения”, поради това, че не е обоснована нуждата. 


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за закупуване на гориво до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2014 г. на Районен съд гр. Никопол по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на гориво до края на годината, като препоръчва да се спазват указанията на комисия „Бюджет и финанси”, във връзка с решение по протокол № 5/05.02.2014 г. и № 6/12.02.2014 г., с които е препоръчано на административните ръководители на органите на съдебната власт да закупуват гориво само за периода януари-март 2014 г., тъй като доставката за горива ще се осъществява след обявяване на обществена поръчка за централна доставка. Във връзка с рестриктивния бюджет и приключване на отоплителния сезон административният ръководител на Районен съд гр. Никопол да прецени по целесъобразност икономически най-изгодния начин за отопление на съдебната сграда.

Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

11. ОТНОСНО: Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2014 г. от § 10-00 „Издръжка” в § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции.

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 2014 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с .....


12. ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка” и § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 51 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2014 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2014 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” с ...., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ...., съгласно Приложение № 1.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни болничен от работодател, възнаграждение на служител, назначен по договор между ОС Ловеч и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ловеч по „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания”, заплащане на данък върху социалните разходи по ЗКПО и за данък МПС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2014 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., с цел осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между Окръжен съд гр. Ловеч и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ловеч по „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2014 г., с цел осигуряване на средства за заплащане на данък върху социалните разходи по ЗКПО и за данък МПС, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .....
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2014 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ....


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2014 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от ЗЧСИ и средства за изплащане на данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2014 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители и осигуряване на средства за изплащане на данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” със .....
2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ....
3. УВЕЛИЧАВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с .....


15. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Русе във връзка с решение на ВСС по протокол № 7/13.02.2014 г., на основание чл. 30, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 194 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки за 2014 г. на Административен съд гр. Разград и Административен съд гр. Русе, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Разград за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Русе за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на трудово възнаграждение на преназначен съдия.
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Разград за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Русе за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО на преназначен съдия.
3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Разград за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Русе за 2014 г. по 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на преназначен съдия.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2014 г., във връзка с изплащане на първите три дни болничен от работодател и СБКО.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Сливен за 2014 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Сливен за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Сливен за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Сливен за 2014 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 51 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2014 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Сливен за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Сливен за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2014 г., във връзка с изплащане на първите три дни болничен от работодател, СБКО и възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Тополовград за 2014 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тополовград за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тополовград за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Тополовград за 2014 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 51 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2014 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тополовград за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тополовград за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
3. НЕ ДАВА съгласие да бъде увеличена бюджетната сметка за 2014 г. на Районен съд гр. Тополовград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица, поради липса на източници на финансиране.

Разни.

18. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно извършен текущ контрол на финансовите отчети към 30.09.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмо вх. № 06-10-005/25.02.2014 г. на Сметна палата за извършен текущ контрол на финансовите отчети на съдебната власт към 30.09.2013 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС да предприеме мерки за коригиране на констатираните пропуски.


19. ОТНОСНО: Информация за получените протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за съгласия/откази за участие в централизирания фонд СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията относно получените протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за съгласие/отказ за участие в централизирания фонд СБКО за 2014 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за промяна по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2014 г., с цел осигуряване на средства за централизиран фонд СБКО за 2014 г. за подпомагане на магистрати и съдебни служители, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на органите на съдебната власт с ...., съгласно приложение № 1.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения” на ВСС с .....
Отчисленията в размер на .... за създаване на централизирания фонд за СБКО за 2014 г. са направени на база на планираните средства за работни заплати от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.


20. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно реда и начина за закриването на банковите сметки на военните съдилища и военно-окръжните прокуратури, изготвянето и представянето на касови отчети и оборотни ведомости към 31.03.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОДОБРЯВА проект на указания относно реда и начина за закриването на банковите сметки на военните съдилища и военно-окръжните прокуратури, изготвянето и представянето на касови отчети и оборотни ведомости към 31.03.2014 г.


21. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от и.ф. председател на Военен съд гр. Варна за закриване на банковите сметки.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна, разплащателна и сметка за наличности на Военен съд гр. Варна в „Първа инвестиционна банка” АД и десетразряден код в СЕБРА 0060054021 да се закрият, считано от 01.04.2014 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 закриването на транзитната сметка, сметката за наличности и код в СЕБРА на Военен съд гр. Варна.
3. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми „Първа инвестиционна банка” АД за закриването на набирателната сметка и разплащателната сметка на Военен съд гр. Варна.
4. УКАЗВА на и.ф. административен ръководител на Военен съд гр. Варна да предприеме необходимите действия за закриване на кода по БУЛСТАТ на Военен съд гр. Варна.


22. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от председателя на Военен съд гр. Плевен за закриване на банковите сметки.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Военен съд гр. Плевен в „ОББ” АД и десетразряден код в СЕБРА 0060054037 да се закрият, считано от 01.04.2014 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 закриването на транзитната сметка, сметката за наличности и код в СЕБРА на Военен съд гр. Плевен.
3. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми „ОББ” АД за закриването на набирателната сметка на Военен съд гр. Плевен.
4. УКАЗВА на административния ръководител на Военен съд гр. Плевен да предприеме необходимите действия за закриване на кода по БУЛСТАТ на Военен съд гр. Плевен. 


23. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от Главният прокурор на Република България за закриване на банковите сметки на Военно-окръжна прокуратура гр. Плевен и Военно-окръжна прокуратура гр. Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Военно - окръжна прокуратура гр. Плевен в „ОББ” АД и десетразряден код в СЕБРА 0060044039 да се закрият, считано от 01.04.2014 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Военно - окръжна прокуратура гр. Варна в „УниКредит Булбанк” АД и десетразряден код в СЕБРА 0060044023 да се закрият, считано от 01.04.2014 г.
3. 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 закриването на транзитните сметки и сметките за наличности и кодовете в СЕБРА на Военно - окръжна прокуратура гр. Плевен и Военно - окръжна прокуратура гр. Варна.
4. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми обслужващите банки на Военно - окръжна прокуратура гр. Плевен и Военно - окръжна прокуратура гр. Варна за закриването на набирателните сметки.
5. УКАЗВА на административните ръководители на Военно - окръжна прокуратура гр. Плевен и Военно - окръжна прокуратура гр. Варна да предприемат необходимите действия за закриване на кодовете по БУЛСТАТ. 


24. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно искане от председателя на Районен съд гр. Сливен за увеличаване на броя на ПОС терминалните устройства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Сливен да увеличи броя на ползваните ПОС терминални устройства с един брой, за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Сливен, във връзка с искането им за увеличаване на броя на ПОС терминалните устройства с един брой.


25. ОТНОСНО: Необходимост от провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарти GSM (Глобална система за мобилни комуникации) и UMTS (Универсална мобилна телекомуникационна система) за нуждите на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.
Доклад от Мая Атанасова – гл. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изготвеното Техническо задание към публичната покана за възлагане на обществената поръчка следва да бъде съгласувано от комисия „Бюджет и финанси” преди публикуване на поканата.
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да възложи чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и при условията на Глава осма „а” от ЗОП обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарти GSM (Глобална система за мобилни комуникации) и UMTS (Универсална мобилна телекомуникационна система) за нуждите на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, както и да сключи договор с избран с решение на ВСС изпълнител за срок от две години или да оттегли публичната покана.


26. ОТНОСНО: Становище и предложения от Сдружение „...”  относно Годишна програма за дейността на Висшия съдебен съвет за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение становището и предложенията от Сдружение „....” относно Годишна програма за дейността на Висшия съдебен съвет за 2014 г.


27. ОТНОСНО: Постъпил Сигнал по ел. поща с вх. № 94-00-106/04.02.2014 г. от ... – главен счетоводител на Административен съд гр. Монтана.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение сигналът по ел. поща с вх. № 94-00-106/04.02.2014 г. от .... – главен счетоводител на Административен съд гр. Монтана.


28. ОТНОСНО: Жалба от адв. ... с вх. № 94-00-200/28.02.2014 г. относно изплащане на дължимите й хонорари.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА жалбата от адв. ..... с вх. № 94-00-200/28.02.2014 г. относно изплащане на дължимите й хонорари на председателя на Софийски районен съд, по компетентност.


29. ОТНОСНО: Покана за работна среща на Форума на съдебните администратори/административните секретари от Апелативен район Пловдив.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение поканата за работна среща на Форума на съдебните администратори/административните секретари от Апелативен район Пловдив.
С оглед рестриктивния бюджет на съдебната власт препоръчва на административните ръководители на органите на съдебната власт да се въздържат от организиране на подобни срещи.

31. ОТНОСНО: Информация от председателя на Районен съд гр. Благоевград в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 6/12.02.2014 г., т. 17.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията от председателя на Районен съд гр. Благоевград.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

32. ОТНОСНО: Обсъждане Проект на правила за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители, и предложения от органите на съдебната власт.
След направените корекции и допълнения:

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА Правила за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт, съгласно приложения проект.


33. ОТНОСНО: Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. с приложена финансова обосновка.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. с приложена финансова обосновка. 
Същият да бъде изпратен на Министъра на правосъдието.


34. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложения на административните ръководители на Военен съд гр. Сливен и Районен съд гр. Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изпраща предложенията на административните ръководители на Военен съд гр. Сливен и Районен съд гр. Варна на административния ръководител на Военен съд гр. Варна, за действия по компетентност.


35. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Военен съд гр. Плевен, във връзка с решението за закриване на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 35 от дневния ред за следващото заседание на комисията.


36. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-280/25.02.2014 г. до Софийска адвокатска колегия, с копие до ВСС относно закупуването на гербове за сградата на бул. „Цар Борис III” № 54.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Софийски районен съд до Софийска адвокатска колегия, с копие до ВСС. 


37. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 06.03.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 06.03.2014 г.

1. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. с приложена финансова обосновка.


38. 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 06.03.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г.

1.1. Постъпили писма от органи на съдебната власт с искания за увеличаване на § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.2. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на порцион на военнослужещи до края на годината и възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО.
1.3. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за ремонт и оборудване на две неизползвани помещения в архиви.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

2.1. Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2014 г. от § 10-00 „Издръжка” в § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции.
2.2. Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка” и § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”. 
2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни болничен от работодател, възнаграждение на служител, назначен по договор между ОС Ловеч и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ловеч по „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания”, заплащане на данък върху социалните разходи по ЗКПО и за данък МПС.
2.4. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2014 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от ЗЧСИ и средства за изплащане на данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции.
2.5. Писмо от председателя на Административен съд гр. Русе във връзка с решение на ВСС по протокол № 7/13.02.2014 г., на основание чл. 30, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 194 от ЗСВ.
2.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2014 г., във връзка с изплащане на първите три дни болничен от работодател и СБКО.
2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2014 г., във връзка с изплащане на първите три дни болничен от работодател, СБКО и възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица.

3. Разни.

3.1. Информация за получените протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за съгласия/откази за участие в централизирания фонд СБКО.
3.2. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно реда и начина за закриването на банковите сметки на военните съдилища и военно-окръжните прокуратури, изготвянето и представянето на касови отчети и оборотни ведомости към 31.03.2014 г.
3.3. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от и.ф. председател на Военен съд гр. Варна за закриване на банковите сметки.
3.4. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от председателя на Военен съд гр. Плевен за закриване на банковите сметки.
3.5. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от Главният прокурор на Република България за закриване на банковите сметки на Военно-окръжна прокуратура гр. Плевен и Военно-окръжна прокуратура гр. Варна.
3.6. Необходимост от провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарти GSM (Глобална система за мобилни комуникации) и UMTS (Универсална мобилна телекомуникационна система) за нуждите на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.
3.7. Проект на Правила за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           							МИХАИЛ КОЖАРЕВ



