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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  13
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  19 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”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2014 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 28.02.2014 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2014 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


2. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на Прокуратурата на Република България за 2014 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на 20.03.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на РБ 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:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на РБ за 2014 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с .....
3. УТВЪРЖДАВА бюджета за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България за 2014 г., в рамките на общия бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.


3. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджета за дейността на почивните и учебни бази при Върховния касационен съд за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА бюджета за дейността на почивните и учебни бази на Върховния касационен съд за 2014 г., в рамките на общия бюджет на Върховния касационен съд, съгласно приложението.


4. ОТНОСНО: Заявка за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка на Върховен касационен съд за 2015 г., съгл. ПМС № 258/2005 г. (изменено и допълнено с ПМС № 321/2010 г.)

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на чл. 7, ал. 4, т. 1 от ПМС № 258/2005 г. заявката за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка на Върховен касационен съд за 2015 г. и отчета за изразходваните финансови средства за 2013 г. да се изпратят на Министерство на отбраната.


5. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявени конкурси за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявените конкурси за първоначално назначаване на длъжност „съдия” в Апелативен съд да се изплащат от апелативните съдилища.
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложените списъци, неразделна част от решението.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложените списъци, неразделна част от решението.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложените списъци, неразделна част от решението.
1.4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложените списъци, неразделна част от решението.
1.5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложените списъци, неразделна част от решението.
1.6. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г. с ....
2. Възнаграждението на хабилитираните членове на конкурсните комисии в размер на ...., следва да се изплатят от бюджета на Висш съдебен съвет за 2014 г., съгласно приложените справки.


6. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Апелативна прокуратура.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявените конкурси за първоначално назначаване на длъжност „прокурор” в апелативните прокуратури да се изплащат от Прокуратура на РБ.
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на РБ за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждение и плащания за персонала” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г. с ....
2. Възнаграждението на хабилитиран член на конкурсната комисия в размер на ...., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2014 г., съгласно приложената справка.


7. ОТНОСНО: Анализ за недостига на средства по бюджета на съдебната власт за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА за сведение Анализа за недостига на средства по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Финанси и бюджет” да изготви проект на Постановление за корекция на бюджета на съдебната власт за 2014 г. придружен с финансова обосновка.

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

8. 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 бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. със .... 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 Върховен административен съд със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Варна с ....
3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Кърджали 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.


9. 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 Софийски градски съд с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Пирдоп с ....
3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Враца с ....
4. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Ардино 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.


10. ОТНОСНО: 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. Тетевен с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Апелативен съд гр. Варна с ....
3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Софийски военен съд 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.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на съдии, определени с решение от протокол № 48/05.12.2013 г. и протокол № 11/21.03.2013 г., т. 9 на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2014 г. с ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на съдии, определени с решение от протокол № 48/05.12.2013 г. и протокол № 11/21.03.2013 г., т. 9 на ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Варна с ....


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на съдии, определени с решение от протокол № 48/05.12.2013 г. и протокол № 11/21.03.2013 г., т. 9 на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2014 г. с ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на съдии, определени с решение от протокол № 48/05.12.2013 г. и протокол № 11/21.03.2013 г., т. 9 на ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ...
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Велико Търново с ....


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за провеждане на семинар във връзка с уеднаквяване на практиката на окръжните съдии от Апелативен район гр. София със съдиите от Апелативен съд гр. София.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2014 г. на Окръжен съд гр. Благоевград по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел осигуряване на средства за провеждане на семинар във връзка с уеднаквяване на практиката на окръжните съдии от Апелативен район гр. София със съдиите от Апелативен съд гр. София.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за подновяване абонамент на модули за антивирусни дефиниции и подновяване на абонамент Panda antivirus.

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. Кюстендил с вх. № 11-06-208/12.03.2014 г., с искане за корекция на бюджета по § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” с .... за подновяване на абонамент на модули за антивирусни дефиниции и .... за подновяване на абонамент Panda antivirus.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации и 3 бр. UPS.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Окръжен съд гр. Пазарджик за отпускане на .... за закупуване на 3 бр. компютърни конфигурации и 3 бр. UPS, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за ремонт на архивни помещения, съгласно предписания на ОУ „ПБЗН” от 20.02.2012 г. и 27.09.2012 г. и авариен ремонт на тоалетна.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изиска от председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора по-конкретна информация за извършените и необходимите предстоящи разходи по предписанието на ОУ „ПБЗН” за частта ползвана в сградата от Окръжен съд гр. Стара Загора и Районен съд гр. Стара Загора.


17. 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.
Отложена по протокол № 12/12.03.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Велико Търново за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за обзавеждане на две работни места (....), доставка на осем офис стола (....) и четири метални шкафа (....).
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на сума за облекло на новоназначен съдебен служител, считано от 04.03.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2014 г. на Административен съд гр. Ловеч по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., във връзка с изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител, считано от 04.03.2014 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на два броя компютърни конфигурации.

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. Благоевград с вх. № 11-07-516/17.03.2014 г., с искане за предоставяне на .... за закупуване на два броя компютърни конфигурации.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на средства за подобряване на сигурността – изработка на метални решетки и обзавеждане на помещение за конвойни лица, съгласно охранително обследване от ГД „Охрана”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Козлодуй за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за изработка на метални решетки и обзавеждане на помещение за конвойни лица, поради липса на средства.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за осигуряване на средства за отбелязване на 100 годишния юбилей на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2014 г. на Районен съд гр. Крумовград по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел осигуряване на средства по повод 100 годишния юбилей на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за подмяна на АТЦ.
Отложена по протокол № 10/26.02.2014 г, т. 13. на комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Кюстендил за 2014 г. по § 52-03 „Добиване на други машини и съоръжения” с .... за доставка и монтаж на АТЦ.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

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 .... за закупуване на гориво за отопление, поради липса на средства и допълнителни източници на финансиране.
От искането става ясно, че Районен съд гр. Чепеларе разполага с налично гориво до приключване на отоплителния сезон.

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

25. 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”, § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” и § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства”.

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” със ...., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ...., съгласно Приложение № 1.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по т. 29 протокол № 10 от 04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета между Районен съд гр. Враца и Софийски районен съд за 2014 г. с цел осигуряване на средства за командирован съдия, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с .... за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Враца за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с .... за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия в Софийски районен съд.

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

Разни.

28. 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 Национална следствена служба и откриване на набирателни сметки в евро и щатски долари в БНБ с титуляр Прокуратура на Република България, считано от 01.04.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки – транзитна, сметка за наличности и набирателни сметки в лева, евро и щатски долари на Национална следствена служба в „Корпоративна търговска банка” АД и десетразряден код в СЕБРА 0060047001 да се закрият, считано от 01.04.2014 год.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се закрие кода по БУЛСТАТ на Национална следствена служба, считано от 01.04.2014 г.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се открият в Българска Народна Банка набирателни сметки в евро и щатски долари с титуляр Прокуратура на Република България, считано от 01.04.2014 год.
4. 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 и сметката за наличности на Национална следствена служба в „Корпоративна търговска банка” АД и десетразряден код в СЕБРА 0060047001.
5. 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 в Българска Народна Банка на набирателни сметки в евро и щатски долари с титуляр Прокуратура на Република България, считано от 01.04.2014 год.
6. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел “Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми обслужващата банка на Национална следствена служба за закриването на набирателните сметки.


29. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно погасяване на задължение към централния бюджет за дължими осигурителни вноски и данъци върху доходите на физически лица за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде погасено задължението към централния бюджет за дължимите осигурителни вноски и данъци върху доходите на физически лица за 2013 г, като средствата в размер на ..... да бъдат осигурени за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


30. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно писмо изх. № 85/07.03.2014 г. от административния ръководител на Военен съд гр. Плевен, във връзка с искане за предоставяне на движимо имущество от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ административния ръководител на Военен съд гр. Плевен да предостави безвъзмездно за управление компютърна и периферна техника на Районен съд гр. Плевен по приложения опис, 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.


31. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-05-036/11.03.2014 г. от и.ф. председател на Военен съд гр. Варна, с молба за конкретни указания във връзка с уреждане на правните последици от закриването на съда.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПРАЩА писмо вх. № 11-05-036/11.03.2014 г. от и.ф. председател на Военен съд гр. Варна на Комисия по правни въпроси за произнасяне по компетентност по въпрос № 1.
2. По въпроси № 2 и № 3 не се дължи обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ на съдебни служители и по чл. 224 от КТ на неизползвани отпуски от преди 2013 г. на магистрати.
4. По въпрос № 4 Комисия „Бюджет и финанси” се е произнесла с решение по протокол № 12/12.03.2014 г., т. 45, т. 4 от мотивите.


32. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС, във връзка с документацията за сградата на ул. „Черковна” № 90 и информацията за вида и стойността на предадените активи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС.


33. ОТНОСНО: Доклад от Силвия Илиева – и.д. главен секретар на ВСС относно одобряване на разходи за наем на зали за провеждане на писмени изпити по обявени конкурси за младши съдии и младши прокурори.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на .... с ДДС за наем на зали в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия за провеждане на писмени изпити по обявени конкурси за младши съдии и младши прокурори.
Разходът да се извърши в рамките на бюджета на Висш съдебен съвет.


34. ОТНОСНО: Писмо вх. № 96-00-132/12.03.2014 г. от ... – Управляващ съдружник и Директор на проекта от страна на Изпълнителя във връзка с презентация на тема „Въвеждане подхода на програмното бюджетиране в съдебната система”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Писмо вх. № 96-00-132/12.03.2014 г. от ... – Управляващ съдружник и Директор на проекта от страна на Изпълнителя във връзка с презентация на тема „Въвеждане подхода на програмното бюджетиране в съдебната система” да се предостави на всички постоянни комисии на ВСС и главния секретар на ВСС, за определяне на участници в мероприятието.


35. ОТНОСНО: Писмо вх. № 96-00-133/12.03.2014 г. от ... – Управляващ съдружник и Директор на проекта от страна на Изпълнителя относно предложение за провеждане на работен семинар на тема „Стратегическо планиране за целите на въвеждане подхода на програмното бюджетиране в съдебната система”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Писмо вх. № 96-00-133/12.03.2014 г. от ... – Управляващ съдружник и Директор на проекта от страна на Изпълнителя относно предложение за провеждане на работен семинар на тема „Стратегическо планиране за целите на въвеждане подхода на програмното бюджетиране в съдебната система” да се предостави на всички членове на Висшия съдебен съвет, за заявяване на участие.
Възлага на Дирекция „Финанси и бюджет” да изпрати писмото на Прокуратура на Република България, Върховен административен съд и Националния институт на правосъдието.


36. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Добрич до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС, с искане за проектиране и изграждане на нова вътрешна електрическа инсталация на сградата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо от Окръжен съд гр. Добрич № 853 от 07.03.2014 г. до Министерство на правосъдието, с копие до Висшия съдебен съвет.


37. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Брезник относно доставка на горива за отопление на органите на съдебната власт за 2014 г., във връзка с решение на КБФ по протокол № 5/05.02.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изиска от председателя на Районен съд гр. Брезник да приложи сключения договор с фирма „Вестранс” ООД – град София.


38. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 13/26.02.2014 г. от заседание на Комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Софийски окръжен съд за даване на съгласие за сключване на граждански договор с лице, което да изпълнява функциите на „експерт, връзки с обществеността”.
Мотиви: 
- липса на финансови средства
- ниска натовареност на съда
- резултати от одитен доклад

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за сключване на граждански договор с лице, което да изпълнява функциите на „експерт, връзки с обществеността”.


39. ОТНОСНО: Обобщена информация по антикорупционния доклад на ЕС – 2014 г., изпратена от комисия „Международна дейност”, за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение обобщената информация по антикорупционния доклад на ЕС – 2014 г.


40. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Нови Пазар относно утвърждаване на правила за изплащане на допълнителни възнаграждения съгл. чл. 259, ал. 1 от КТ, в случаите на заместване на отсъстващ административен ръководител или на друг съдия, съгл. т. 36 от протокол № 46/21.11.2013 г. на ВСС, както и решение по т. 7 на протокол № 3/20.01.2014 г. на Комисия по правни въпроси на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение предложението от председателя на Районен съд гр. Нови Пазар относно утвърждаване на правила за изплащане на допълнителни възнаграждения съгл. чл. 259, ал. 1 от КТ, в случаите на заместване на отсъстващ административен ръководител или на друг съдия, съгл. т. 36 от протокол № 46/21.11.2013 г. на ВСС, както и решение по т. 7 на протокол № 3/20.01.2014 г. на Комисия по правни въпроси на ВСС.


41. ОТНОСНО: Писмо вх. № 96-00-139/14.03.2014 г. от Съюза на юристите в България относно абонамента за сп. „............”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 96-00-139/14.03.2014 г. от Съюза на юристите в България относно абонамента за сп. „...............”.


42. ОТНОСНО: Писмо от председателя на ВКС и изпълнителния директор на „............” АД с вх. № 11-01-030/13.03.2014 г. относно абонамент на съдилищата за изданието „Бюлетин на ВКС”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

С решение по протокол № 6/12.02.2014 г. комисия „Бюджет и финанси” се е произнесла по поставения въпрос.


43. ОТНОСНО: Становище от Сдружение „....” – член на Гражданския съвет към ВСС относно Раздел „Комисия Бюджет и финанси” от Отчет за дейността на комисиите на Висшия съдебен съвет, във връзка с работата на Гражданския съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение становището от Сдружение „.....”.


46. ОТНОСНО: Сравнителен анализ на бюджета на Националния институт на правосъдието за 2013 г. и 2014 г. по параграфи и подпараграфи от ЕБК, изготвен от Дирекция „Финанси и бюджет”, във връзка с писмо вх. № 33-00-026/05.03.2014 г от Националния институт на правосъдието, с искане за корекция на бюджета за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на НИП 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 за 3 /три/ месеца, както следва:
1.1.  Намалява § 10-00 „Издръжка” със .....
1.2. Увеличава § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със .....
1.3. Увеличава § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” с .....
Мотиви: Предвид ограничения бюджет на съдебната власт за 2014 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране е препоръчително да се извърши вътрешно компенсирана промяна между параграфите в рамките на утвърдените средства на НИП за 2014 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на кандидатите за младши магистрати за 3 месеца. По този начин ще се осигури по-добро управление на публичните финанси в НИП съобразно заложените в закона основни задължения свързани с обучения. 
2.1. ДАВА съгласие за увеличение на бюджета на Националния институт на правосъдието за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със .... с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на кандидатите за младши магистрати .
2.2. ДАВА съгласие за увеличение на бюджета на Националния институт на правосъдието за 2014 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” с .... с цел осигуряване на средства за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на кандидатите за младши магистрати.
2.3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2014 г. със .... 
3. Възлага на дирекция „Вътрешен одит” да извърши одит на дейността на Националния институт на правосъдието по организацията и управлението на бюджетния процес.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


47. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на анекс към договор № 45-06-029/22.04.2013 г. между ВСС и „...” ЕАД за използване на услугите, предоставяни от „...” ЕАД до сключване на договор с избран с решение на ВСС изпълнител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Да се подпише анекс за продължаване срока на договор № 45-06-029/22.04.2013 г., сключен между ВСС и „...” ЕАД за използване на услугите, предоставяни от „...” ЕАД до сключване на договор с избран с решение на ВСС изпълнител или до достигане на прага от ..... без ДДС, без промяна на останалите клаузи по същия.
2. Възлага на Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет изпълнението на решението по т. 1.
 

48. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 20.03.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 20.03.2014 г.

1. Заявка за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка на Върховен касационен съд за 2015 г., съгл. ПМС № 258/2005 г. (изменено и допълнено с ПМС № 321/2010 г.)

2. 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 Национална следствена служба и откриване на набирателни сметки в евро и щатски долари в БНБ с титуляр Прокуратура на Република България, считано от 01.04.2014 г.

3. Необходимост от сключване на анекс към договор № 45-06-029/22.04.2013 г. между ВСС и „...” ЕАД за използване на услугите, предоставяни от „...” ЕАД до сключване на договор с избран с решение на ВСС изпълнител.


49. 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 20.03.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2014 г.

2. Утвърждаване на бюджета за дейността на почивните и учебни бази при Върховния касационен съд за 2014 г.

3. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявени конкурси за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативен съд.

4. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Апелативна прокуратура.

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

5.1. 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.

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

5.3. Писма от органи на съдебната власт с искания за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

5.4. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на съдии, определени с решение от протокол № 48/05.12.2013 г. и протокол № 11/21.03.2013 г., т. 9 на ВСС.

5.5. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на съдии, определени с решение от протокол № 48/05.12.2013 г. и протокол № 11/21.03.2013 г., т. 9 на ВСС.

5.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за провеждане на семинар във връзка с уеднаквяване на практиката на окръжните съдии от Апелативен район гр. София със съдиите от Апелативен съд гр. София.

5.7. 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.

5.8. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на сума за облекло на новоназначен съдебен служител, считано от 04.03.2014 г.

5.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за осигуряване на средства за отбелязване на 100 годишния юбилей на съда.

5.10. Искане от административния ръководител на районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за подмяна на АТЦ.

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

6.1. 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”, § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” и § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства”.

6.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия. 

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

8. Разни.

8.1. Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно погасяване на задължение към централния бюджет за дължими осигурителни вноски и данъци върху доходите на физически лица за 2013 г.

8.2. Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно писмо изх. № 85/07.03.2014 г. от административния ръководител на Военен съд гр. Плевен, във връзка с искане за предоставяне на движимо имущество от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен.

8.3. Сравнителен анализ на бюджета на Националния институт на правосъдието за 2013 г. и 2014 г. по параграфи и подпараграфи от ЕБК, изготвен от Дирекция „Финанси и бюджет”, във връзка с писмо вх. № 33-00-026/05.03.2014 г от Националния институт на правосъдието, с искане за корекция на бюджета за 2014 г.





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




