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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          П Р О Т О К О Л   №  12
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  12 март 2014 г.



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

ОТСЪСТВАЩИ: няма 


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


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

1. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието с вх. № 33-00-026/05.03.2014 г. с искане за корекция на бюджета за 2014 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения, държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на кандидатите за младши магистрати, съгласно чл. 258 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Възлага на Дирекция „Финанси и бюджет” за следващото заседание на комисията да изготви сравнителен анализ на бюджета на Националния институт на правосъдието за 2013 г. и 2014 г. по параграфи и подпараграфи от ЕБК.


2. 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 Софийски районен съд с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Пловдив с ....
3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Пловдив 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.


3. ОТНОСНО: Постъпили писма от органи на съдебната власт с искания за 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 бюджета 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. Варна с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Чепеларе 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. Кюстендил за осигуряване на средства за монтаж на мълниеотводна инсталация на високо тяло и неотложен ремонт на покрив – високо тяло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2014 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с .... за неотложен ремонт на покрив – високо тяло.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
2. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2014 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с .... за монтаж на мълниеотводна инсталация на високо тяло, поради липса на средства. 


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за разрешение за преместване на част от архива извън сградата на съда и осигуряване на средства за ремонта и оборудването му.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение по поставения проблем, до представяне на количествено–стойностни сметки за ремонт, оборудване, обезопасяване и пожарозащита на помещението.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за доставка на обзавеждане на две работни места – за съдия и съд. помощник, 8 бр. офис стола и 4 бр. метални шкафа.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 6 от дневния ред за следващото заседание на комисията, за окомплектоване.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на лицензи на продукти на Microsoft, в т.ч. Windows 7 Professional/Enterprise – 21 бр., Office 2010 - 20 бр. и Server 2008 Standart – 2 бр.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмо с вх. № 11-11-075/06.03.2014 г. от Административен съд гр. Велико Търново на КПКИТС за изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на лицензи на продукти на Microsoft, в т.ч. Windows 7 Professional/Enterprise – 21 бр., Office 2010 - 20 бр. и Server 2008 Standart – 2 бр.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София - град за осигуряване на средства за разплащане на текущи разходи за издръжка на съда през 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджетната сметка на Административен съд София-град за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” със .... необходими за разплащане на текущи разходи за издръжка на съда през 2014 г., поради липса на източници на финансиране.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на порцион на военнослужещи до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Военен съд гр. Сливен 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. ОТЛАГА разглеждането на искането в частта за увеличение на бюджета на Военен съд гр. Сливен за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства свързани със закриването на Военен съд гр. Варна за следващо заседание на комисия „Бюджет и финанси”.


10. ОТНОСНО: Решение на КПКИТС по т. 1.1 от протокол № 7/18.02.2014 г. и т. 2 от протокол № 3/21.01.2014 г., както и получени писма от Софийски окръжен съд, РС Ихтиман, РС Пирдоп, РС Своге, РС Сливница, РС Елин Пелин, РС Ботевград, РС Етрополе, РС Самоков и РС Костинброд във връзка с осигуряване на средства за 2014 г. за покриване на разходи за абонаментно обслужване на СУСД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” да изготви доклад до Комисия „Бюджет и финанси”, съдържащ следната информация:
- кое налага ползването на различни Системи за управление на съдебните дела;
- защо всеки от съдилищата на територията на Софийски окръжен съд, София - област иска отделни суми за поддръжка на Системата за управление на съдебните дела и защо тези суми са по-високи от сумите, които се заплащат в органите на съдебната власт.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на дефектирали акумулаторни батерии за UPS устройства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Районен съд гр. Ботевград с вх. № 11-07-357/04.03.2014 г., с искане за предоставяне на .... за закупуване на дефектирали акумулаторни батерии за UPS устройства.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина и два климатика.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за отпускане на средства за доставка и монтаж на копирна машина и два климатика на Районен съд гр. Кнежа за 2014 г.
2. ПРЕДЛАГА на административния ръководител да приложи оферти за преценка икономичността на разхода.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за корекция на бюджета за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка”, поради недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за корекция на бюджета на Районен съд гр. Чепеларе за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., поради липса на средства и допълнителни източници на финансиране.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за продължаване на абонамента със „Сиела Норма” АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Червен бряг за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за продължаване на абонамента със „Сиела Норма” АД, поради липса на източници на финансиране.

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

15. ОТНОСНО: Искания за корекция на бюджета на органите 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 за 2014 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2014 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” с ...., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ...., съгласно Приложение № 1.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2014 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със ...
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2014 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със ....


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО и СБКО.

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 бюджета на Военен съд гр. Сливен за 2014 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” със ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ....
2. В съответствие с изискванията на чл. 51 от ПМС № 3 на Министерски съвет от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
2.1. НАМАЛЯВА бюджета на Военен съд гр. Сливен за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Военен съд гр. Сливен за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за изплащане на трудово възнаграждение, СБКО и облекло, поради преместване на съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджета за 2014 г. на Районен съд гр. Свищов и Районен съд гр. Бяла, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Свищов за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Бяла 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, поради преместване на съдия.
2.1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Свищов за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Бяла за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО, поради преместване на съдия.
3.1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Свищов за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Бяла за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло, поради преместване на съдия.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за изплащане на облекло, поради преместване на съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджета за 2014 г. на Районен съд гр. Силистра и Районен съд гр. Несебър, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Силистра за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Несебър за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло, поради преместване на съдия.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО, данък за служебен автомобил и СБКО.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В съответствие с изискванията на чл. 51 от ПМС № 3 на Министерски съвет от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2014 г.
1.1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Чепеларе за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Чепеларе за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
2.1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Чепеларе за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Чепеларе за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО.
3.1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Чепеларе за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Чепеларе за 2014 г. по § 19-00 „Платени данъци, мита и административни санкции” с ... с цел осигуряване на средства за изплащане на данък за служебен автомобил.

Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.

Разни.

25. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за предоставяне на служебен автомобил „Форд Фокус” с рег. № ВР 0110 АС   на друг орган 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 служебен автомобил „Форд Фокус” с рег. № ВР 0110 АС, числящ се на Районен съд гр. Мездра.
2. Исканията да бъдат изпращани към административния ръководител на Районен съд гр. Мездра.


26. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител на Военен съд гр. Варна за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „Шкода Суперб” за нуждите на Окръжен съд гр. Варна и лек автомобил „Форд Фокус” за нуждите на Районен съд гр. Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил „Шкода Суперб”  с рег. № В 6996 РХ, числящ се на Военен съд гр. Варна да се предаде безвъзмездно за управление на Окръжен съд гр. Варна, съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил „Форд Фокус”  с рег. № В 0909 КВ, числящ се на Военен съд гр. Варна да се предаде безвъзмездно за управление на Районен съд гр. Варна, съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.
3. ВЪЗЛАГА на и.ф. председател на Военен съд гр. Варна да предприеме необходимите действия за прехвърляне и пререгистрация на служебните автомобили.


27. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Видин 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 Административен съд гр. Видин 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 транзитната сметка и набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Административен съд гр. Видин,  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.


28. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 14/05.03.2014 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” във връзка с доклад от Силвия Илиева – и.д. главен секретар на ВСС относно преструктуриране, трансформиране на съществуващи щатни длъжности и разкриване на нови щатни длъжности, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на щатната численост на Дирекция „Финанси и бюджет”.


29. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 14/05.03.2014 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” във връзка с доклад от Силвия Илиева – и.д. главен секретар на ВСС относно частично преструктуриране на звената в АВСС, трансформиране на налични щатни длъжности, съгласия за обявяване на конкурси и назначаване, както и за преназначаване, съгласно чл. 343, ал. 2, предложение последно от ЗСВ, и назначаване на длъжности по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, докато бъдат заети въз основа на конкурс.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОДКРЕПЯ решение на комисия „Съдебна администрация” по протокол № 14/05.03.2014 г., т. 1.


30. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 12/20.02.2014 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Административен съд София-град за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител”.
Отложена по протокол № 10/26.02.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

По бюджетната сметка на Административен съд София-град са заложени средства по § 01-00 „Заплати” за 2014 г. само за заетите щатни бройки към 01.01.2014 г.


31. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 14/26.02.2014 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно предложение от председателя на Районен съд гр. Девня за одобряване на допълнително възнаграждение, на основание чл. 259, ал. 1 от КТ, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Допълнително възнаграждение на временно изпълняващ длъжността административен ръководител се изплаща на основание чл. 259, ал. 1 от КТ, съгласно решение на ВСС по протокол № 46/21.11.2013 г., т. 36.


32. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Несебър относно определяне на конкретен размер за изплащане на допълнително възнаграждение на временно изпълняващия длъжността административен ръководител на Районен съд гр. Несебър.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Допълнително възнаграждение на временно изпълняващ длъжността административен ръководител се изплаща на основание чл. 259, ал. 1 от КТ, съгласно решение на ВСС по протокол № 46/21.11.2013 г., т. 36.


33. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България с вх. № 96-00-056/07.03.2014 г., с приложено копие от писмо с изх. № 15518/2010 г. от 24.07.2013 г. до адв. .... от САК, повереник на .....

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ВЪЗЛАГА на Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС да изготви становище.
 

34. ОТНОСНО: Жалба от ... – съдия в Районен съд гр. Шумен до директора на Районно управление „Социално подпомагане” гр. Шумен, НОИ по реда на Кодекса за социално осигуряване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ жалба от ... – съдия в Районен съд гр. Шумен до директора на Районно управление „Социално подпомагане” гр. Шумен, НОИ по реда на Кодекса за социално осигуряване.
2. ИЗПРАЩА жалбата на Комисия по правни въпроси при ВСС и отдел „Процесуално представителство”, дирекция „Правна”, за сведение.


35. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Бургас с вх. № 11-06-181/07.03.2014 г., във връзка със сигнал за евентуално наличие на престъпна дейност по чл. 316 от НК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Окръжен съд гр. Бургас с вх. № 11-06-181/07.03.2014 г., във връзка със сигнал за евентуално наличие на престъпна дейност по чл. 316 от НК.


36. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Ямбол с вх. № 11-11-065/28.02.2014 г., във връзка с утвърдената бюджетна сметка на съда за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Финанси и бюджет” да изготви анализ за недостига на средства на всички органи на съдебната власт по бюджета за 2014 г.


37. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Кюстендил с вх. № 11-07-327/28.02.2014 г., във връзка с утвърдената бюджетна сметка на съда за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Финанси и бюджет” да изготви анализ за недостига на средства на всички органи на съдебната власт по бюджета за 2014 г.


38. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Бургас с вх. № 11-07-364/05.03.2014 г., във връзка с утвърдената бюджетна сметка на съда за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Финанси и бюджет” да изготви анализ за недостига на средства на всички органи на съдебната власт по бюджета за 2014 г.


39. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Нови Пазар да бъдат заплащани разходи за пътуване на магистрати от местоживеенето им до местоработата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съгласно решение по т. 59.2 от протокол № 8 от 20.02.2014 г. на Висш съдебен съвет разходите за пътуване по реда на чл. 50, ал. 1, т. 2 от ПМС № 3/15.01.2014 г. не следва да се извършват.
Забележка: Напомня на административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар, че с решения по т. 15.2 от протокол № 3/26.01.2011 г., по т. 41.2 от протокол № 3/19.01.2012 г. и по т. 12.2 от протокол № 6/14.02.2014 г. Висшият съдебен съвет се е произнесъл относно изплащането на разходите за пътуване, от местоживеенето до местоработата, за съответните години.


40. ОТНОСНО: Постъпил имейл от Съюза на съдиите в България във връзка с отговор от Народното събрание относно бюджет 2014 г.
Отложена по протокол № 50/11.12.2013 г. на комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение постъпилия имейл от Съюза на съдиите в България във връзка с отговор от Народното събрание относно бюджет 2014 г.


41. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 10/05.03.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно Проект на решение за предоставяне на периодични доклади от страна на ръководителите на проекти с бенефициент ВСС за изпълнението на дейностите, както и отчет за усвояването на средствата по проектите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОДКРЕПЯ решение на Комисия „Международна дейност” по протокол № 10/05.03.2014 г., т. 12.


42. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 10/05.03.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно предложение за командироване на Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет, за участие в среща на проектния екип „Независимост и отчетност на съдебната власт” и в Извънредно Общо събрание – гр. Букурещ, Румъния, 24 март 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет за участие в среща на Проектен екип 1 „Независимост и отчетност на съдебната власт” и в Извънредното Общо събрание на ЕМСС, за периода 23-25 март 2014 г. в гр. Букурещ, Румъния.
2. РАЗХОДИТЕ за пътни, нощувки, дневни и медицинска застраховка на командированото лице са за сметка на Висшия съдебен съвет. Пътуването ще се извърши със самолет.


43. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 10/05.03.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” във връзка с писмо от ГД „Човешки ресурси и сигурност” на Европейската комисия относно командироване на Петя Пешева – Манолова като национален експерт в Европейската служба за борба с измамите /OLAF/ на ЕК, считано от 16.04.2014 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА на основание чл. 30, ал. 1, т. 17 от Закона за съдебната власт да бъде командирована Петя Любомирова Пешева – Манолова – прокурор в Софийска районна прокуратура в Генерална дирекция ОЛАФ на Европейската комисия в гр. Брюксел, Кралство Белгия, за първоначален срок от две години, считано от 16 април 2014 г., като същевременно запазва правото си за периода на командироване да получава полагащото й се трудово възнаграждение за заеманата от нея прокурорска длъжност.
2. Разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.
3. Пътните разходи, свързани с встъпването й в длъжност и с приключване на служебните й задължения от мястото на произход до мястото на командироване и обратно, както и разходите за дневни и месечни надбавки за издръжка, са за сметка на Европейската комисия.


44. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 10/05.03.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно командироване на член на Висшия съдебен съвет и служител от администрацията на ВСС за участие във втората среща на работната група за изработване на Харта на Балканската и Евро – Средиземноморската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на 19 и 20 март 2014 г. в гр. Будапеща, Унгария.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Магдалена Лазарова – член на ВСС и председател на комисия „Публична комуникация” – за участие във втората среща на работната група за изработване на Харта на Балканската и Средиземноморската мрежа на съдебните съвети, която ще се състои на 19 и 20 март 2014 г. в гр. Будапеща, Унгария, за периода 18 – 21 март 2014 г.
2. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова Александра Бръзицова – старши експерт в дирекция „Международна дейност”, АВСС за участие във втората среща на работната група за изработване на Харта на Балканската и Средиземноморската мрежа на съдебните съвети, която ще се състои на 19 и 20 март 2014 г. в гр. Будапеща, Унгария, за периода 18 – 21 март 2014 г.
3. РАЗХОДИТЕ за пътни, дневни и медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет, като пътуването ще се извърши със самолет.
4. РАЗХОДИТЕ за нощувки са за сметка на Академията по правосъдие на Унгария.


45. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно отговор на практически въпроси поставени от административния ръководител на Военен съд гр. Плевен с писмо изх. № 76/28.02.2014 г.
Отложена по протокол № 11/05.03.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УКАЗВА на административните ръководители и главните счетоводители на закриваните Военен съд гр. Плевен и Военен съд гр. Варна да организират прекратяване на дейността до 31.03.2014 г. в съответствие с протоколно решение № 6/06.02.2014 г.
Мотиви:
По т.1 комисия „Бюджет и финанси” е взела решение за закриване на „транзитните сметки „, „сметките за наличности” и „набирателните сметки” на Военните съдилища и прокуратури подлежащи на закриване, считано от 01.04.2014 г. Решението предстои да бъде гласувано на предстоящото заседание на Висшия съдебен съвет.
По т.2 С указанията за изпълнение на бюджета на съдебната сласт за 2014 г. утвърдени с протоколно решение №8/20.02.2014 г. на ВСС се регламентира за изплащане на месечните трудови възнаграждения от органите на съдебната власт, а именно не по-рано от 24-то число на месеца, както и че в последния работен ден на месеца с оглед отчетността не се потвърждават инициирани платежни нареждания в СЕБРА.
Сроковете, съдържанието и реда за подаване на Декларация обр.1 са регламентира с Наредба Н-8 от 2005 г., съгласно която се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. 
С оглед на изложеното считам, че няма пречка закриваните Военни съдилища да подадат Декларация обр.1 в НАП в срок до 31.03.2014 г.
По т.3  За определяне реда за подаване на уведомления по чл.62 от КТ да НАП за прекратяване на трудовите правоотношения не можем за се произнесем, тъй като от съществено значение е по чл.328 от КТ или по чл.123 от КТ ще бъдат прекратени трудовите правоотношения при промяна на работодателя на съдебните служители.
По т.4 Отчета за касово изпълнение , както и статистическите форми за НСИ могат да бъдат изготвени на 31.03.2014 г. С оглед на това, че всички разплащания по СЕБРА се извършват  до предпоследния ден месеца, всички задължения, които останат неразплатени, ще бъдат начислени по разчетни сметки, които трябва до 31.03.2014 г. да бъдат прехвърлени на правоприемника по сметка за вътрешни разчети съгласно указания на Висшия съдебен съвет. 
По т.5  Разходите, които се фактурират с дата 31.03.2013 г.  ще бъдат начислявани и изплатени от правоприемника.
По т.6. Изплащането на обезщетения по чл. 224 от КТ и чл. 330 от ЗСВ зависи от решението по кой член от КТ ще бъдат прекратени трудовите правоотношения.
По т.7 Във връзка с изплащането на работно облекло подлежащите на закриване структури трябва да изплатят целия размер на работното облекло за 2014 г. на магистрати и съдебни служители, които преминават в друг орган на съдебната власт. Получената сума ще се удостовери с издадена служебна бележка от закрития съд или прокуратура. 
По т.8 Въпросите относно правните последици от закриване на Военните съдилища са от компетентността на Комисия „Съдебна администрация”.
По т.9  Приемането и предаването на движимото имущество както и тяхното счетоводно прехвърляне е указано с решение №45/20.11.2013 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
По т.10 Съгласно чл. 48. от Закона за Националния държавен архив, документите, определени за постоянно запазване, образуват архивния фонд на организацията и се предават в съответния държавен архив.В архивния фонд се включват само оригинални, оформени по стандарт документи.Документите, определени като неценни, се описват в опис и се унищожават. Документите със справочно значение се приемат от правоприемника. Класифицирането на документите по видове и предаването им трябва да се извърши до 31.03.2014 г.
По т.11 Поставеният въпрос е от компетентността на „Комисия по предложенията и атестирането”.
По т.12 Излезлите от употреба печати се унищожават от комисия с протокол, върху който се правят отпечатъци на унищожените печати.
По т.13 Поставеният въпрос е от компетентност на комисия ”Професионална квалификация, информационни технологии и статистика.								 

46. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 9 от заседанието на комисия „Бюджет и финанси” на ВСС от 19.02.2014 г. по предложението на г-н Михаил Кожарев – председател на КБФ за предприемане на действия съгласно чл. 24, т. 7 от ПОДВССНА.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Определя работна група от членове на съвета, магистрати и съдебни служители, в състав ......................., която с помощта на съответни експерти да изработи проект за необходимите финансови средства, както и цялостна обосновка на искането, ведно с проект на ПМС, за извършване на корекция по бюджета на съдебната власт, свързано с привеждане в съответствие на основните заплати в съдебната система, спрямо новия размер на средната месечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера, съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ.
Работната група да приключи работа в срок до 31.03.2014 г.


48. ОТНОСНО: Подновяване на договор № ПО 16-17-I/17.03.2009 г. за абонаментна поддръжка на програмен продукт „DocFlow”, инсталиран  в администрацията на ВСС за нуждите на деловодната система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на .... без ДДС, като бъде подписан анекс за продължаване на договор № ПО 16-17-І/17.03.2009 г. за абонаментна поддръжка на програмен продукт „DocFlow”, инсталиран в администрацията на Висшия съдебен съвет за нуждите на деловодната дейност. 
2. ВЪЗЛАГА на финансовия контрольор на ВСС да окомплектова преписката със становище за извършване на разхода.
3. УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова - представляващ Висшия съдебен съвет да подпише с „Информационно обслужване” АД анекс за продължаване на договор № ПО 16-17-І/17.03.2009 г. за абонаментна поддръжка на програмен продукт „DocFlow”, инсталиран в администрацията на Висшия съдебен съвет за нуждите на деловодната дейност, за срок от 1 /една/ година, без промяна на останалите клаузи по договора.


49. ОТНОСНО: Решение на Комисията по предложенията и атестирането по т. 43.1 от протокол № 15/04.03.2014 г. и предложение от председателя на Върховен касационен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Увеличаването на щатната численост на Върховен касационен съд с 4 /четири/ щатни бройки за магистрати не е обезпечено с финансови средства за работни заплати /трудови възнаграждения/ и осигурителни вноски.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


50. ОТНОСНО: Докладна записка от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно информация от Районен съд гр. Несебър за неправилно трансфериране на конфискувани депозити и гаранции на 21.01.2014 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ сумата ... да бъде върната в транзитната сметка на Районен съд гр. Несебър – BG75 IORT 7378 3190 0011 01 – “Инвестбанк” АД-ФЦ Бургас.


51. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Военен съд гр. София за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „Тойота Авенсис”, числящ се на Военен съд гр. Плевен за нуждите на Военен съд гр. София.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил марка „Тойота Авенсис” с рег. № ЕН 5115 ВМ, числящ се на Военен съд гр. Плевен да се предаде безвъзмездно за управление на Военен съд гр. София, съгласно чл. 11, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 2 от Закона за държавната собственост.
2. ВЪЗЛАГА на административния ръководител на Военен съд гр. Плевен да предприеме необходимите действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.


53. ОТНОСНО: Доклад от Силвия Илиева – и.д. главен секретар на ВСС относно предприетите мерки съгласно направените препоръки в одитен доклад № 0200001413 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Висшия съдебен съвет за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г., и проект на писмо.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА Проект на писмо до председателя на Сметната палата, за предприетите мерки съгласно направените препоръки в одитен доклад № 0200001413 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Висшия съдебен съвет за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.


54. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 13.03.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 13.03.2014 г.

1. Извлечение от протокол № 9 от заседанието на комисия „Бюджет и финанси” на ВСС от 19.02.2014 г. по предложението на г-н Михаил Кожарев – председател на КБФ за предприемане на действия съгласно чл. 24, т. 7 от ПОДВССНА.

2. Подновяване на договор № ПО 16-17-I/17.03.2009 г. за абонаментна поддръжка на програмен продукт „DocFlow”, инсталиран  в администрацията на ВСС за нуждите на деловодната система.


55. 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 13.03.2014 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. Постъпили писма от органи на съдебната власт с искания за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ И ЗСВ.

1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за монтаж на мълниеотводна инсталация на високо тяло и неотложен ремонт на покрив – високо тяло.

1.4. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на порцион на военнослужещи до края на годината.

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

2.1. Искания за корекция на бюджета на органите 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”.

2.2. Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

2.3. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО и СБКО.

2.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за изплащане на трудово възнаграждение, СБКО и облекло на преместен съдия.

2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за изплащане на облекло на преместен съдия.

2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО, данък за служебен автомобил и СБКО.

3. Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.

4. Разни.

4.1. Предложение от и.ф. административен ръководител на Военен съд гр. Варна за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „Шкода Суперб” за нуждите на Окръжен съд гр. Варна и лек автомобил „Форд Фокус” за нуждите на Районен съд гр. Варна.

4.2. Предложение от административния ръководител на Военен съд гр. София за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „Тойота Авенсис”, числящ се на Военен съд гр. Плевен за нуждите на Военен съд гр. София.






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









