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 П Р О Т О К О Л   №  14
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  20 март  2013 г.


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

ОТСЪСТВА: Михаил Кожарев 

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


1. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджетната сметка за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратура на Република България 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 Прокуратура на Република България за 2013 г., в рамките на общата бюджетна сметка на Прокуратура на Република България, съгласно приложението.


2. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен касационен съд относно определени лимити за годишен пробег на служебните автомобили, собственост на Върховния касационен съд и норми за разход на гориво на същите.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от председателя на Върховен касационен съд относно определени лимити за годишен пробег на служебните автомобили, собственост на Върховния касационен съд и норми за разход на гориво на същите.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд 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 Софийски районен съд за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., 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”.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград 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. Благоевград за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., 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”.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино 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. Ардино за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., 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”.


6. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Плевен с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по изпълнителен лист от 01.03.2013 г. издаден от Районен съд гр. Ловеч.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Плевен за 2013 г. по § 10-92 „Глоби, неустойки, наказателни лихви, съдебни обезщетения” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


7. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Военно апелативен съд с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Отлага разглеждането на искането на Военно апелативен съд за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ...... При необходимост след приключване на деветмесечието и анализ на изпълнението на бюджета за периода ще бъде извършена корекция.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разликата 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 протокол № 10 от 04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Перник и Окръжен съд гр. Перник за 2013 г. с цел осигуряване на средства за периода януари-март 2013 г. за командирован съдия, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Перник за 2013 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Перник за 2013 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.


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 по § 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: Писма от председателя на Районен съд гр. Пирдоп с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен районен съдия и съдебен служител както и закупуване на ПП JES за обслужване на съдебно изпълнителната служба.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Пирдоп за 2013 г. по § 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен районен съдия и съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. Препраща писмо с вх. № 11-07-355/15.03.2013 г. от Районен съд гр. Пирдоп на КПКИТС за изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на ПП JES за обслужване на съдебно изпълнителната служба. С решения на комисия „Бюджет и финанси” по т. 7 от протокол № 24/16.05.2012 г. и по т. 32 от протокол № 48/24.10.2012 г. искания на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за закупуване на горепосочения програмен продукт са препращани на КПКИТС.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за доплащане преотстъпено право на ползване на ПП „СТИЛ -ТРЗ и ЛС”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Балчик за 2013 г. с цел осигуряване на средства за доплащане преотстъпено право на ползване на ПП „СТИЛ -ТРЗ и ЛС”, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Балчик за 2013 г. по §§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Балчик за 2013 г. по §§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти” с .... за доплащане преотстъпено право на ползване на ПП „СТИЛ -ТРЗ и ЛС”.
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника за нуждите на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Окръжен съд гр. Монтана вх. № 11-06-220/18.03.2013 г. с искане за изразяване на становище от необходимостта за закупуване на компютърна техника за нуждите на съда, от които:
15 бр. РС /персонални компютри/ - ....
15 бр. монитори за РС – .....
12 бр. персонални принтери – .....
6 бр. принтери в мрежа – .....
3 бр. скенери – .....


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Ямбол за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за аварийно захранване, желязна каса по ЗЗКИ и верижен стълбищен робот.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРЕПРАЩА искането за аварийно захранване на КПКИТС за преценка на целесъобразността на разхода.
2.1. НАМАЛЯМА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”  с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Русе за 2013 г. по § 52-05 „Стопански инвентар” с ..... за закупуване на метална каса по ЗЗКИ.
3. ОТЛАГА вземането на решение за отпускане на средства за доставка и монтаж на стълбищен робот, поради липса на средства.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за повишаване сигурността на сградата, съгласно предписания на ГД „Охрана” към МП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Кюстендил за 2013 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” с ..... за повишаване сигурността на сградата, поради липса на средства.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за обзавеждане на помещение по ЗЗКИ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до получаване на данни от председателя на Районен съд гр. Брезник за обема на секретната информация.


17. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието № 11-04-76/12 от 12.03.2013 г. до административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево с отговор на искане за изграждане на пожароизвестителна инсталация, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието № 11-04-76/12 от 12.03.2013 г. до административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево с отговор на искане за изграждане на пожароизвестителна инсталация.


18. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 10/13.03.2013 г. от заседанието на комисия „Съдебна администрация” на ВСС и писмо от Административен съд гр. Русе с вх. № 11-11-071/28.02.2013 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препоръчва на Комисия „Съдебна администрация” да вземе решение относно назначаване на служители на длъжностите „Съдебен деловодител” и „Съдебен архивар” при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ при съобразяване на факта, че не могат да бъдат осигурени допълнителни средства по бюджета на Административен съд гр. Русе за 2013 г. поради липса на източник на финансиране.


19. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 10/13.03.2013 г. от заседанието на комисия „Съдебна администрация” на ВСС и писмо от Районен съд гр. Димитровград с вх. № 11-07-224/01.03.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препоръчва на Комисия „Съдебна администрация” да вземе решение относно назначаване на служители на длъжностите „Съдебен архивар” и „Работник, поддръжка сгради” при съобразяване на факта, че не могат да бъдат осигурени допълнителни средства по бюджета на Районен съд гр. Димитровград за 2013 г. поради липса на източник на финансиране.


20. ОТНОСНО: Становище от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС относно писмо от Елена Петкова – Главен секретар на Министерство на правосъдието относно задължения за местни данъци и такси за 2007 г. за имот, находящ се в гр. Сандански, бул. „Македония” № 57.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА преписката на и.ф. председател на Районен съд гр. Сандански, за окомплектоване с оглед преценка на изтекла погасителна давност за задължения за местни данъци и такси за 2007 г.


21. ОТНОСНО: Доклад от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС” относно необходимост от обучение по Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат извършени разходи за сметка на Висш съдебен съвет за командировъчни, дневни и пътни за служители на ВСС, както и разходи за обучители, за участие в обучение по ЗОП за периода 4-7 април 2013 г. в с. Лозенец.
22. ОТНОСНО: Корекция на бюджетните сметки на органи на съдебната власт, в изпълнение на решение по протокол № 2/17.01.2013 г. на ВСС за създаване на централизиран фонд СБКО за 2013 г. за подпомагане на магистрати и съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за промяна по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г., с цел осигуряване на средства за централизиран фонд СБКО за 2013 г. за подпомагане на магистрати и съдебни служители, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на органите на съдебната власт с ......, съгласно приложение № 1. 
2. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения и изплатени суми за облекло” на ВСС с ......
Отчисленията в размер на ..... за създаване на централизирания фонд за СБКО за 2013 г. са направени на база на планираните средства за работни заплати от 01.01.2013 г. до 31.08.2013 г.


23. ОТНОСНО: Връщане на гаранция за изпълнение по договор между Висш съдебен съвет и „Диуеър” ЕООД от 24.02.2011 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ гаранцията за изпълнение по договор № 45-06-005/24.02.2011 г. в размер на ..... да бъде освободена и да се възстанови на „Диуеър” ЕООД в „УниКредит Булбанк” АД по сметка IBAN: BG 49 UNCR 7630 1039 2966 43.


24. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно разходите по командироване и изплащане на определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за провеждане на обявените от ВСС конкурси за младши съдии и прокурори, за повишаване в длъжност и преместване и за първоначално назначаване. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ разходите по командироването на участниците в изпитните комисии на конкурсите за младши съдии и прокурори, за повишаване в длъжност и преместване и за първоначално назначаване да се поемат от органа на съдебната власт по месторабота на магистрата, след което ще се извърши корекция между бюджетните сметки на Висшия съдебен съвет и съответния второстепенен разпоредител.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за младши съдии и прокурори, за повишаване в длъжност и преместване и за първоначално назначаване да се изплащат от органа на съдебната власт по месторабота на магистрата след корекция на бюджетната сметка на съответния второстепенен разпоредител на основание на представени справки от дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати в съдебната система”.


25. ОТНОСНО: Проект на Правила за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чужди средства в лева и валута в органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА Правила за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чужди средства в лева и валута в органите на съдебната власт.
2. Препраща проект на Правила за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чужди средства в лева и валута в органите на съдебната власт за съгласуване на Комисия по правни въпроси.


26. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на РБългария за преминаване на Окръжна прокуратура гр. Плевен към обслужване на приходите от такси с ПОС терминално устройство съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията  в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Плевен да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Плевен,  във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Габрово 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 Окръжен съд гр. Габрово,  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: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Кюстендил за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Кюстендил 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 Окръжен съд гр. Кюстендил,  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.


29. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Разград 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. Разград 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. Разград,  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.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


33. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Враца 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. Враца 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. Враца,  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.


34. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Бургас 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 Апелативен съд гр. Бургас да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Апелативен съд гр. Бургас,  във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Гоце Делчев 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 Районен съд гр. Гоце Делчев,  във връзка с искането им за монтиране на два броя ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


37. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно молба от Юлиян Любомиров Зашев във връзка с внесена от него парична гаранция по сметка на Окръжна следствена служба – ТО Ихтиман.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДА СЕ ПРЕПРАТИ на Софийска окръжна прокуратура молба от Юлиян Любомиров Зашев с вх. № 96-00-059/18.03.2013 г. във връзка с внесена от него парична гаранция на 15.07.2004 г. в размер на ..... по сметка на Окръжна следствена служба – ТО Ихтиман, по компетентност.


38. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за разкриване на набирателни сметки в лева в обслужващите банки на Апелативна прокуратура гр. Бургас, Районна прокуратура гр. Казанлък, Районна прокуратура гр. Ардино, Районна прокуратура гр. Мездра, Районна прокуратура гр. Котел, Районна прокуратура гр. Елхово, Районна прокуратура гр. Левски и Районна прокуратура гр. Козлодуй.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за нуждите на Апелативна прокуратура гр. Бургас, Районна прокуратура гр. Казанлък, Районна прокуратура гр. Ардино, Районна прокуратура гр. Мездра, Районна прокуратура гр. Котел, Районна прокуратура гр. Елхово, Районна прокуратура гр. Левски и Районна прокуратура гр. Козлодуй 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, за нуждите на Апелативна прокуратура гр. Бургас, Районна прокуратура гр. Казанлък, Районна прокуратура гр. Ардино, Районна прокуратура гр. Мездра, Районна прокуратура гр. Котел, Районна прокуратура гр. Елхово, Районна прокуратура гр. Левски и Районна прокуратура гр. Козлодуй.


39. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски военен съд относно прилагане на картовите плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, при спазване изискванията на ДДС № 2/08.03.2012 г. на Министерство на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от председателя на Софийски военен съд относно прилагане на картовите плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, при спазване изискванията на ДДС № 2/08.03.2012 г. на Министерство на финансите.


40. ОТНОСНО: Становище от Божана Ненкова - главен експерт-икономист в отдел „Счетоводство и методология” по запитване от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра във връзка с прилагането на чл. 8 от Правила за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в органите на съдебната власт – при прекратяване на трудовите правоотношения при пенсиониране, и проект на отговор.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изпрати на административния ръководител на  Административен съд гр. Силистра становището изготвено от главен експерт-икономист в отдел „Счетоводство и методология”.


41. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно представена от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна писмена информация за изпълнение на препоръки в плана за действие, одобрен с решение на ВСС по протокол № 4/31.01.2013 г., във връзка с извършения одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1207/У в Апелативен съд гр. Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на препоръка по т. 6, посочена в плана за действие.


42. ОТНОСНО: Предложение от проф. Божидар Попов – магистър по право и икономист, автор на екоикономическата програма „НООТУНС”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА предложение от проф. Божидар Попов – магистър по право и икономист, автор на екоикономическата програма „НООТУНС” на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС, по компетентност.


43. ОТНОСНО: Възражение до Върховен административен съд по адм. д. № 13272/2012 г. относно искане на процесуален представител на ВСС за допълване на решение в частта касаеща юрисконсултско възнаграждение.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение възражение до Върховен административен съд по адм. д. № 13272/2012 г. относно искане на процесуален представител на ВСС за допълване на решение в частта касаеща юрисконсултско възнаграждение.
2. Да се изпрати възражението на процесуалния представител на ВСС - юрисконсулт Ана Топалова, за сведение.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за спешно отпускане на средства за полагане на битумна хидроизолация върху покривна обшивка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение след представяне на доклад от посещение на място.
2. ПРЕДЛАГА на Главния секретар на ВСС г-жа Славка Каменова да командирова експерт за установяване на фактическото състояние и необходимостта от ремонт.


45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за спешен текущ ремонт на електрическата инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ПРЕДЛАГА на Главния секретар на ВСС г-жа Славка Каменова да командирова инж. Шиклев за оглед на място и доклад относно необходимостта за отпускане на исканите средства.


46. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 21.03.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 21.03.2013 г.

1. Проект на решение относно разходите по командироване и изплащане на определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за провеждане на обявените от ВСС конкурси за младши съдии и прокурори, за повишаване в длъжност и преместване и за първоначално назначаване. 


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

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на Висшия съдебен съвет след 21.03.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

2. Проект на Правила за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чужди средства в лева и валута в органите на съдебната власт.

3. Корекция на бюджетните сметки на органи на съдебната власт, в изпълнение на решение по протокол № 2/17.01.2013 г. на ВСС за създаване на централизиран фонд СБКО за 2013 г. за подпомагане на магистрати и съдебни служители.

4. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно представена от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна писмена информация за изпълнение на препоръки в плана за действие, одобрен с решение на ВСС по протокол № 4/31.01.2013 г., във връзка с извършения одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1207/У в Апелативен съд гр. Варна.







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










