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 П Р О Т О К О Л   №  15
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  27 март  2013 г.


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

ОТСЪСТВА: Камен Иванов.

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.
При обсъжданията по т. 21 от дневния ред присъства инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.


1. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., и проект на писмо до г-н Калин Христов - Министър на финансите.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Отлага вземането на решение за следващото заседание на комисията.


2. ОТНОСНО: Заявка за финансиране на отбранително - мобилизационната подготовка на Върховния касационен съд за 2014 г., във връзка с ПМС № 258/2005 г. (изменено и допълнено с ПМС № 321/2010 г.).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

В изпълнение на чл. 7, ал. 4, т. 1 от ПМС № 258/2005 г. заявката за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка за 2014 г. и отчета за изразходваните средства за 2012 г. на Върховния касационен съд да се изпратят в Министерство на отбраната.


3. ОТНОСНО: Заявка за финансиране на отбранително - мобилизационната подготовка на Върховния административен съд за 2014 г., във връзка с ПМС № 258/2005 г. (изменено и допълнено с ПМС № 321/2010 г.).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

В изпълнение на чл. 7, ал. 4, т. 1 от ПМС № 258/2005 г. заявката за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка на Върховния административен съд за 2014 г. да се изпрати в Министерство на отбраната.


4. ОТНОСНО: Заявка за финансиране на отбранително - мобилизационната подготовка на Прокуратура на Република България за 2014 г., съгл. ПМС № 258/2005 г. (изменено и допълнено с ПМС № 321/2010 г.).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

В изпълнение на чл. 7, ал. 4, т. 1 от ПМС № 258/2005 г. заявката за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка на Прокуратура на Република България за 2014 г. да се изпрати в Министерство на отбраната.


5. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджетната сметка за дейността на почивните и учебни бази при Върховния административен 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 административен съд за 2013 г., в рамките на общата бюджетна сметка на Върховния административен съд, съгласно приложението.


6. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховен касационен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


7. 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” със ....., 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.


8. ОТНОСНО: Искане от заместник административен ръководител на Районен съд гр. Велико Търново 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 бюджетните сметки на Районен съд гр. Велико Търново и Софийски районен съд за 2013 г. с цел осигуряване на средства за 2013 г. за командирован съдия, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд 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. Велико Търново 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 в Софийски районен съд.


9. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Радомир с искане разрешение да се актуализира работната заплата на завърнала се от майчинство съдия Лора Рангелова Стефанова, съгласно Таблица 1 на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УВЕДОМЯВА Председателя на Районен съд гр. Радомир, че актуализирането на работната заплата на завърнала се от майчинство съдия Лора Рангелова Стефанова, съгласно Таблица 1 на ВСС е в неговата компетенция.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на Районен съд гр. Ивайловград за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... При необходимост след приключване на шестмесечието и анализ на изпълнението на бюджета за периода ще бъде извършена корекция, след представяне на мотивирано предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград.
Съгласно чл. 31 от ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България, средствата за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО се осигуряват за сметка на средствата за персонал и се отчитат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” от Единната бюджетна класификация. Във връзка с горното, следва да бъде отправено искане за вътрешно компенсирана промяна от § 01-00 „Заплати” в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


11. ОТНОСНО: Писмо от Софийски градски съд с вх. № 91-00-017/25.03.2013 г. с искане за разрешение за абонамент на ограничен брой работни места за модули/раздели Процедури, Финанси и Време към правно информационен програмен продукт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА за нуждите на Софийски градски съд да бъде извършен абонамент за ограничен брой работни места с модули/раздели „Процедури”, „Финанси” и „Време” към ползвания правно-информационен програмен продукт.
2. ИЗПРАЩА решението на комисията на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за съгласуване по отношение на Софийски градски съд. 


12. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Върховен касационен съд за едногодишен абонамент за 300 бр. „Бюлетин на ВКС” и решение на КБФ по протокол № 8/13.02.2013 г.
Приложение: Отговори от органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УКАЗВА на административните ръководители на съдилищата да извършат едногодишен абонамент за „Бюлетин на ВКС” по преценка и в рамките на утвърдените им бюджетни сметки.

13. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски градски съд относно водените от съда регистри.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмо от председателя на Софийски градски съд.
2. ПРЕПРАЩА писмо от председателя на Софийски градски съд на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията като принципал на „Информационно обслужване” АД, за сведение и по компетентност.


14. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 11/19.03.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Административен съд гр. София-град с вх. № 11-11-092/14.03.2013 г. с искане за осигуряване на средства за закупуване на сървър и споделен дисков масив, както и софтуер.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Административен съд София-град за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет  с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Административен съд София-град с ...... с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър от висок клас.


15. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 11/19.03.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Несебър с вх. № 11-07-351/14.03.2013 г. с искане за осигуряване на средства за закупуване на сървър, UPS за сървър, 6 бр. компютърни конфигурации, 4 бр. персонални принтери, 14 бр. персонални UPSи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Несебър за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет  с ......
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Несебър с ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.


16. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 11/19.03.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Лом с вх. № 11-07-342/13.03.2013 г. с искане за осигуряване на средства за закупуване на компютърна конфигурация и многофункционално печатащо устройство.

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. Лом за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет  с ......
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Лом с ...... с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.
2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г. на Районен съд гр. Лом, по § 10-00 „Издръжка” да бъде закупен 1 бр. многофункционално печатащо устройство на стойност до .....


17. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 11/19.03.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Омуртаг с вх. № 11-07-341/13.03.2013 г. с искане за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. принтер от среден клас.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г. на Районен съд гр. Омуртаг, по § 10-00 „Издръжка” да бъде закупен 1 бр. принтер от среден клас на стойност до ......


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации и 2 броя мултифункционални устройства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Нови пазар за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. с ...... за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации и 2 броя мултифункционални устройства, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


19. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 11/19.03.2013 г. от заседание на КПКИТС и писма от Районен съд гр. Перник, Районен съд гр. Пирдоп, Районен съд гр. Панагюрище, Районен съд гр. Генерал Тошево, Районен съд гр. Самоков и Районен съд гр. Пловдив с искания за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES за съдебно изпълнителните служби.

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 Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Перник, Районен съд гр. Пирдоп, Районен съд гр. Панагюрище, Районен съд гр. Генерал Тошево и Районен съд гр. Самоков 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. Перник със ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES за съдебно изпълнителната служба.
1.3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Пирдоп със ...... с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES за съдебно изпълнителната служба.
1.4. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Панагюрище със ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES за съдебно изпълнителната служба.
1.5. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Генерал Тошево със ...... с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES за съдебно изпълнителната служба.
1.6. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Самоков със ...... с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES за съдебно изпълнителната служба.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Пловдив за 2013 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES за съдебно изпълнителната служба, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” с ....
  

20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за полагане на битумна хидроизолация върху покривна обшивка.
Приложение: Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС от посещение на място.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Габрово за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с ..... за полагане на битумна хидроизолация върху покривна обшивка.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за спешно отпускане на средства за ремонт на аварирала електроинсталация.
Приложение: Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС от посещение на място.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Карлово за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с .... за ремонт на силова електроинсталация.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
2. ПРЕДЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова експерт за установяване на начини за алтернативно, по-евтино отопление на сградата.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Монтана за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” за текущ ремонт на работни помещения, поради липса на средства.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за доставка и монтаж на шест броя климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Нови пазар за 2013 г. по § 52-03 „Други машини и съоръжения” за доставка и монтаж на климатици, поради липса на средства.


24. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 11/20.03.2013 г. от заседание на Комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Карнобат за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на 1 щ.бр. за „съдебен деловодител”, за сведение.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на Комисия „Съдебна администрация” по протокол № 11/20.03.2013 г., т. 11.


25. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 11/20.03.2013 г. от заседание на Комисия „Съдебна администрация” относно писмени обяснения от председателя на Районен съд гр. Добрич във връзка с решение на КСА от 20.02.2013 г. и искане за даване на съгласие за назначаване на служител на длъжност „съдебен архивар”, на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на Комисия „Съдебна администрация” по протокол № 11/20.03.2013 г., т. 9.


26. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 14/11.03.2013 г. от извънредно заседание на Комисията по предложенията и атестирането  относно предложение за оптимизиране на щатовете в районните съдилища и обявяването им за провеждане на конкурс, за съгласуване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за обявяването на конкурс за преместване и заемане на длъжността „съдия” в районните съдилища.


27. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 17/19.03.2013 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно предложение от председателя на Софийски районен съд във връзка с щатната численост на съда, за съгласуване.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ в частта за обявяването на конкурс за Софийски районен съд за преместване и заемане на длъжността „съдия”.


28. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно сторниране на обороти на Единната сметка на Висшия съдебен съвет за м. януари и февруари 2013 г., и проект на писмо до Министъра на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА проект на писмо до Министъра на финансите относно сторниране на обороти на Единната сметка на Висшия съдебен съвет за м. януари и февруари 2013 година.
2. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо изх. № 61-00-28/08.03.2013 г. от дирекция „Държавно съкровище” при Министерство на финансите.


29. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен 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 Окръжен 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 Окръжен 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.


30. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Ловеч 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. Ловеч 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. Ловеч,  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 Военен съд гр. Пловдив 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 Военен съд гр. Пловдив 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 Военен съд гр. Пловдив,  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.


32. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Кнежа 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. Кнежа 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. Кнежа,  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.


33. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Тервел 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. Тервел 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. Тервел,  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.


34. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Добрич 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. Добрич 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 Окръжен съд гр. Добрич,  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. Етрополе 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. Етрополе 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. Етрополе,  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 Административен съд гр. Шумен 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. Шумен 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. Шумен,  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.


37. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Шумен 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. Шумен 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. Шумен,  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.


38. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Елхово 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. Елхово 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. Елхово,  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.


39. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен 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 Окръжен 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 Окръжен 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.


40. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Ботевград 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. Ботевград да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 3 /три/ 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. Ботевград,  във връзка с искането им за монтиране на три броя ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


45. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с писма от председателите на Административен съд гр. Силистра и Военен съд гр. Варна относно направен анализ на разходи – ползи при инсталирането на ПОС терминални устройства. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение изложените мотиви с писмо изх. № 91-А/20.03.2013 г. на председателя на Административен съд гр. Силистра и писмо изх. № 327/20.03.2013 г. на председателя на Военен съд гр. Варна, относно отказ за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.


46. ОТНОСНО: Молба от Паско Тошев Запрянов от гр. Димитровград с вх. № 94-00-283/20.03.2013 г. относно искане за изменение на ЗДБРБ. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА молба от Паско Тошев Запрянов от гр. Димитровград с вх. № 94-00-283/20.03.2013 г. относно искане за изменение на ЗДБРБ на Омбудсман на Република България.


47. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Търговище с искане за изразяване на становище относно възстановяване на погрешно внесени съдебни такси от минали години.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният от Вас въпрос е уреден в Закона за държавните такси.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


48. ОТНОСНО: Актуализация на Системата за финансово управление и контрол в АВСС, във връзка със стремежа за заздравяване на финансовата дисциплина, нарастващите изисквания за по-добро качество на извършваните дейности и регламентиране начина на протичане на основните финансови процеси в АВСС – формиране на бюджета и неговото изразходване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА актуализирана Система за финансово управление и контрол в администрацията на ВСС, съгласно приложено съдържание.
2. Отменя Система за финансово управление и контрол на ВСС и неговата администрация, приета с решение на ВСС по протокол № 21/20.06.2007 г., актуализирана работна инструкция РИ 02-04, приета с решение на ВСС по протокол № 25/01.07.2010 г. и актуализирани основни процедури ОП 02-01 и ОП 02-02, приети с решение на ВСС по протокол № 33/02.08.2012 г.
3. Препраща за съгласуване в Комисия по правни въпроси Системата за финансово управление и контрол в АВСС.
4. Системата за финансово управление и контрол в АВСС влиза в сила от датата на утвърждаване от ВСС.


49. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Добрич 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. Добрич да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 4 /четири/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Добрич,  във връзка с искането им за монтиране на четири ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


50. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен 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 Районен съд гр. Враца да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 3 /три/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Враца,  във връзка с искането им за монтиране на три ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


51. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за разкриване на набирателни сметки в лева в обслужващите банки на Районна прокуратура гр. Девин, Районна прокуратура гр. Кубрат, Районна прокуратура гр. Исперих, Районна прокуратура гр. Разград, Районна прокуратура гр. Тополовград, Районна прокуратура гр. Червен бряг, Районна прокуратура гр. Нова Загора и Районна прокуратура гр. Горна Оряховица.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за нуждите на Районна прокуратура гр. Девин, Районна прокуратура гр. Кубрат, Районна прокуратура гр. Исперих, Районна прокуратура гр. Разград, Районна прокуратура гр. Тополовград, Районна прокуратура гр. Червен бряг, Районна прокуратура гр. Нова Загора и Районна прокуратура гр. Горна Оряховица 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 посочените в т. 1 прокуратури.

53. ОТНОСНО: Писмо от „Информационно обслужване” АД с изх. №11-00-16/26.03.2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмо от „Информационно обслужване” АД с изх. №11-00-16/26.03.2013 г. 
2. ПРЕПРАЩА писмо от „Информационно обслужване” АД, ведно с писмо от Сметна палата с вх. № 06-10-014/21.02.2013 г. и решение на ВСС по протокол № 10/14.03.2013 г., д.т. 15 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията като принципал на „Информационно обслужване” АД, за сведение и по компетентност.


54. 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 28.03.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Актуализация на Системата за финансово управление и контрол в АВСС.
2. Проект на решение за утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
3. 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





