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 П Р О Т О К О Л   №  13
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  13 март  2013 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”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Цветанка Тиганчева – ст. експерт - юрисконсулт.
При обсъжданията по т. 3 от дневния ред присъства Соня Найденова – представляващ ВСС и председател на комисия „Международна дейност”.


1. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България с приложена заявка за финансиране на отбранително – мобилизационната подготовка на Прокуратура на Република България за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Връща преписката на началник на отдел УКОМП при администрацията на Главния прокурор – Красимир Вълкарев, за изпращане на предложението по съответния ред, чрез Главния прокурор.


2. ОТНОСНО: Становище на Министерство на финансите относно реда и начина за прилагането на разпоредбата на чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение становището на Министерство на финансите относно реда и начина за прилагането на разпоредбата на чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
2. Изпраща становището на Министерство на финансите на създадената работната група с решение на ВСС по протокол № 53/13.12.2012 г., т. 41, за сведение.


3. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно споразумение за партньорство във връзка с проектно предложение с рег. № КС-12-33-1/29.06.2012 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3 на Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/12/3.3-04.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препраща писмо от Министерство на правосъдието относно споразумение за партньорство във връзка с проектно предложение с рег. № КС-12-33-1/29.06.2012 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3 на Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/12/3.3-04 на Комисия по правни въпроси за изразяване на становище.


4. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието, ГД „Охрана” за осигуряване охраната на три зали в сградата на СУ „Св. Климент Охридски” за провеждане на писмен изпит в конкурсите за назначаване на младши съдии и младши прокурори на 23.03.2013 г. и 30.03.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за изплащане на възнаграждение в размер на ... за положен извънреден труд от 12 бр. служители от ГД „Охрана” за осигуряване охраната на три зали в сградата на СУ „Св. Климент Охридски” за провеждане на писмен изпит в конкурсите за назначаване на младши съдии и младши прокурори на 23.03.2013 г. и 30.03.2013 г.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2013 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив 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:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Пловдив за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливен за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Добрич за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


8. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България с вх. № 11-03-170/08.03.2013 г. с искане за вътрешно-компенсирани промени по бюджетната сметка за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО, обезщетения за временна нетрудоспособност от работодателя, средства за издръжка и за закупуване на програмен продукт за хотелиерската и ресторантьорската дейност на УЦ „Трендафила”, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” ....
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с ....
4. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател” с ....
5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с ....
6. НАМАЛЯВА § 10-91 „Други разходи за СБКО” с ....
7. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение” с ....
8. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
9. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” с ....


9. ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ...., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с...., съгласно Приложение № 1.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.
Отложена по протокол № 12/06.03.2013 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Приложение: Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кубрат за 2013 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” с .... за авариен ремонт на покрив.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


11. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора изх. № 512/08.02.2013 г. с молба за съдействие за започване на проектиране на надстройка на Съдебна палата – Казанлък.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПОДКРЕПЯ предложението на административните ръководители на Окръжен съд и Окръжна прокуратура гр. Стара Загора за надстрояване на Съдебна палата – Казанлък.
2. ПРЕПРАЩА предложението на Министерство на правосъдието, за действия по компетентност.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за закупуване на съдийски и адвокатски столове за две зали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Провадия за 2013 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” с .... за закупуване на столове за зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за внедряване на програмна система „JES”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съгласно решение по т. 23 от протокол № 4/23.01.2013 г. на комисия „Бюджет и финанси” искането на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за внедряване на програмна система „JES” е препратено към КПКИТС за изразяване на становище.


14. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 9/05.03.2013 г. от заседание на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” относно докладна записка от Дамян Бакалов – началник административна служба за извършване на разход за закупуване на мрежови принтери и мултифункционални устройства /принтер, копир, скенер и факс/ в АВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на .... без ДДС за закупуване на мрежови принтери и мултифункционални устройства /принтер, копир, скенер и факс/ за нуждите на АВСС. 
Разходът да бъде извършен в рамките на утвърдената бюджетна сметка на ВСС за 2013 г.
15. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 9/05.03.2013 г. на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и писмо от Районен съд гр. Червен бряг с вх. № 11-07-222/01.03.2013 г. с искане за даване на съгласие в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда да бъде закупен 1 бр. външен твърд диск и да бъде извършен абонамент за правно-информационен продукт „Сиела – норми и процедури”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г. на Районен съд гр. Червен бряг, по § 10-00 „Издръжка”, да бъде закупен 1 бр. външен твърд диск на стойност до .... и да бъде извършен абонамент за правно-информационен продукт „Сиела – норми и процедури” на стойност от ....


16. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 9/05.03.2013 г. на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и писмо от Районен съд гр. Нова Загора с вх. № 11-07-229/01.03.2013 г. с искане за отпускане на средства за внедряване на програмен продукт „Хонорари/Граждански договори” (HONWIN) и модул „Съдебен призовкар” вграден към САС „Съдебно деловодство”.

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. Нова Загора за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Нова Загора с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Хонорари/Граждански договори” (HONWIN).
 2. Решението на Комисията да бъде изпратено за сведение на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”.


17. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Благоевград относно надграждането и свързването към ядрото на ЕИСПП на използвана от съда система за управление на съдебните дела. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмо от председателя на Районен съд гр. Благоевград относно надграждането и свързването към ядрото на ЕИСПП на използвана от съда система за управление на съдебните дела, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за предстоящо тържествено откриване на новата административна сграда на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Сливен за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за предстоящо тържествено откриване на сградата на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


19. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 9/06.03.2013 г. от заседание на Комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Административен съд гр. Монтана за даване на съгласие за назначаване на служител – 1 щ.бр. на длъжност „главен специалист-стопанисване на съдебно имущество”, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на Комисия „Съдебна администрация” по протокол № 9/06.03.2013 г., т. 4.


20. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 9/06.03.2013 г. от заседание на Комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Административен съд гр. Кърджали за приключване на конкурсна процедура за длъжността „системен администратор I-ва степен”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на Комисия „Съдебна администрация” по протокол № 9/06.03.2013 г., т. 16.


21. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 9/06.03.2013 г. от заседание на Комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Казанлък за продължаване на спрения конкурс за 1 щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител” или назначаване на 1 щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител”, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на Комисия „Съдебна администрация” по протокол № 9/06.03.2013 г., т. 15.


22. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 7/20.02.2013 г. от заседание на Комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Монтана за финализиране на проведен конкурс за длъжността „съдебен деловодител” – Наказателно деловодство.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на Комисия „Съдебна администрация” по протокол № 7/20.02.2013 г., т. 9.


23. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 7/20.02.2013 г. от заседание на Комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Русе за даване на съгласие за назначаване на служител на длъжност „съдебен архивар”, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на Комисия „Съдебна администрация” по протокол № 7/20.02.2013 г., т. 5.


24. ОТНОСНО: Погасяване на задължение към централния бюджет за дължими осигурителни вноски за 2012 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
До 31.03.2013 г. да бъде погасено задължението към централния бюджет за дължими осигурителни вноски за 2012 г., като средствата в размер на .... да бъдат осигурени за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


25. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно откриването на левова сметка за превеждане на суми от възнаграждения и други подобни по левови банкови сметки на магистрати и съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт при необходимост да откриват левова сметка в обслужващата банка за превеждане на суми от възнаграждения и други подобни по левови банкови сметки на магистрати и съдебни служители.
2. В три дневен срок от откриването на сметката да уведомяват Висшия съдебен съвет за нейния номер и банковия код на обслужващата банка/клон.


27. ОТНОСНО: Доклад от Мая Атанасова – ст. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” относно необходимост от сключване на договор за предоставяне на телекомуникационни услуги.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Даниела Петровска – директор на дирекция „Организационно - административна дейност” да изиска оферти от Globul и Vivacom.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
28. ОТНОСНО: Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” относно посещение на делегация от Върховния съвет на магистратурата на Румъния в България в периода 7 – 10 април 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат извършени разходи за сметка на Висш съдебен съвет свързани с посещение на делегация от Върховния съвет на магистратурата на Румъния в България, в периода 7 – 10 април 2013 г.  
2. ВЪЗЛАГА на Ваня Панагонова – началник отдел „Протокол” да изготви план – сметка за разходите по посещението за следващото заседание на комисията.


29. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджетната сметка за дейността на почивните и учебни бази при Върховния касационен съд за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА бюджетната сметка за дейността на почивните и учебни бази на Върховния касационен съд за 2013 г., в рамките на общата бюджетна сметка на Върховния касационен съд, съгласно приложението.


30. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2013 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 28.02.2013 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2013 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


32. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за разкриване на набирателни сметки в лева в обслужващите банки на Районна прокуратура гр. Дряново, Районна прокуратура гр. Бяла Слатина, Районна прокуратура гр. Етрополе, Районна прокуратура гр. Ивайловград, Районна прокуратура гр. Костинброд, Районна прокуратура гр. Крумовград и Районна прокуратура гр. Стара Загора.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за нуждите на Районна прокуратура гр. Дряново, Районна прокуратура гр. Бяла Слатина, Районна прокуратура гр. Етрополе, Районна прокуратура гр. Ивайловград, Районна прокуратура гр. Костинброд, Районна прокуратура гр. Крумовград и Районна прокуратура гр. Стара Загора да се открият набирателни сметки в лева в обслужващите банки.
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 набирателни сметки в лева в обслужващите банки на посочените в т. 1 прокуратури.


33. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 14/11.03.2013 г. от извънредно заседание на Комисия по предложенията и атестирането на ВСС относно проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване на магистрати във Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Специализиран наказателен съд, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Специализирана прокуратура, Следствен отдел в Специализирана прокуратура.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА направените предложения от Комисия по предложенията и атестирането на ВСС за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване на магистрати във Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Специализиран наказателен съд, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Специализирана прокуратура, Следствен отдел в Специализирана прокуратура.


34. 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 14.03.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2013 г.

2. Погасяване на задължение към централния бюджет за дължими осигурителни вноски за 2012 г. 

3. Проект на решение за утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

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




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





