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 П Р О Т О К О Л   №  17
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  10 април  2013 г.



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

ОТСЪСТВАЩИ: няма 


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


1. ОТНОСНО: Съгласуване Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014 г. – 2016 г. и за одобряване актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012 г. – 2014 г.
Мотиви: Бюджетът на съдебната власт е самостоятелен. Тази самостоятелност се гарантира практически чрез осигуряване на достатъчно средства за нормално функциониране на органите на съдебна власт. Средносрочната бюджетна прогноза на Министерски съвет за периода 2014-2016 г. не осигурява средства за функциониране и влошава бюджетното обезпечаване на ОСВ. Одобряването на такава прогноза би довело до парализиране дейността на ОСВ и би накърнило самостоятелността на бюджета на съдебната власт. Конституционно установено е изискването бюджетът да осигурява средства за функционирането на ОСВ. Тази конституционна повеля няма да е изпълнена, както в случаите, когато въобще не са осигурени средства, така и когато поради недостатъчност на одобрените средства ОСВ не ще могат да функционират през част от бюджетната година. В тази насока се е произнесъл и Конституционния съд – Решение № 18/16.12.1993 г. по к.д. № 19/1993 г. и Решение № 17/3.10.1995 г. по к.д. № 13/1995 г.
 В така изготвената бюджетна прогноза има несъответствие на посочените препоръчителни тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за тригодишния период с очертания конституционен мащаб на коригиране на предложената от Висшия съдебен съвет тригодишна бюджетна прогноза.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. и за одобряване на актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г. и придружаващите ги документи с изключение на: Препоръчителните тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за периода 2014 – 2016 г. - Приложение № 4 на стр. 59.
По приложение № 4 към средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. относно препоръчителни тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за тригодишния период, определените на ред 2, колони 2, 3 и 4 суми за ВСС в размер на ......, ...... и ..... са нереално определени спрямо предложената от ВСС тригодишна бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2014-2016 г.
Съгласно годишния отчет за касово изпълнение на бюджета за 2012 г. съдебната система завършва с разходи в размер на ....., а очакваното изпълнение на разходите към 31.12.2013 г. е ......


2. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите, във връзка с предложение за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г., и проект на писмо.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на писмо до Министерство на финансите, във връзка с предложение за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


3. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите до г-н Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България, с копие до ВСС, във връзка с предложение за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Прокуратура на Република България за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на финансите до г-н Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България, с копие до ВСС, във връзка с предложение за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Прокуратура на Република България за 2013 г.


4. ОТНОСНО: Корекция по бюджетната сметка на Върховен касационен съд за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ИЗВЪРШВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Върховен касационен съд за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-91 „Други разходи за СБКО” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждение” с .....
В т.ч. по бюджетната сметка за дейността на учебните и почивни бази на Върховен касационен съд за 2013 г., както следва:
3. НАМАЛЯВА § 10-91 „Други разходи за СБКО” с .....
4. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждение” с .....


5. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-016/02.04.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изпрати на председателя на Софийски районен съд преписката, във връзка с поставения въпрос. 


6. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-016/03.04.2013 г. относно работна среща за обсъждане на предложени от Българска народна банка законодателни промени във връзка със съхранявани предмети от благородни метали, валута и други ценности.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ г-н Румен Георгиев за представител на комисия „Бюджет и финанси” в работна среща за обсъждане на предложени от Българска народна банка законодателни промени във връзка със съхранявани предмети от благородни метали, валута и други ценности.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра 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 протокол № 10/04.03.2009 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Силистра за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
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” със ....., съгласно Приложение № 1.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за текуща издръжка – изплащане възнаграждения на вещи лица, преводачи, разходи за командировки и др.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предвид рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране, препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград да извършва разходи в рамките на утвърдените средства по бюджета на съда за 2013 г.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за закупуване на UPS за сървър на АИС „Бюро съдимост”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препраща писмо с вх. № 11-07-462/01.04.2013 г. от Районен съд гр. Балчик на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на UPS за сървър на АИС „Бюро съдимост”.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за закупуване и годишен абонамент на програмен продукт JES за деловодството на СИС.

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. Кула – вх. № 11-07-456/01.04.2013 г. с искане за изразяване на становище от необходимостта за закупуване и годишен абонамент на програмен продукт JES за деловодството на СИС.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за текущ ремонт на асансьор за хора с увреждания, топлообменен агрегат за машинно помещение и контрол на достъпа.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на монитор пред зала.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., за закупуване на монитор пред зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за доставка и монтаж на автоматизирана бариера.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за изграждане на пожароизвестителна система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА искането за изграждане на пожароизвестителна система в Районен съд гр. Елена на Министерство на правосъдието, за действия по компетентност.


17. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Тервел изх. № 290/21.03.2013 г., с повторно искане за осигуряване на средства за изграждане на пожароизвестителна инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА решение на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 12/06.03.2013 г., т. 9.


19. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Ловеч за смяна на обслужващата банка, считано от 01.05.2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Ловеч да се обслужват от „Централна Кооперативна Банка” АД, считано от 01.05.2013 г.
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 промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Ловеч.


20. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Велинград за смяна на обслужващата банка, считано от 01.05.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Велинград да се обслужват от „Райфайзенбанк /България/” ЕАД, считано от 01.05.2013 година.
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 промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Велинград.


21. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за разкриване на набирателни сметки в лева в обслужващите банки на Районна прокуратура гр. Ботевград, Районна прокуратура гр. Чепеларе, Районна прокуратура гр. Петрич, и Районна прокуратура гр. Гоце Делчев.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за нуждите на Районна прокуратура гр. Ботевград, Районна прокуратура гр. Чепеларе, Районна прокуратура гр. Петрич, и Районна прокуратура гр. Гоце Делчев 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 Районна прокуратура гр. Ботевград, Районна прокуратура гр. Чепеларе, Районна прокуратура гр. Петрич, и Районна прокуратура гр. Гоце Делчев.


26. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Велико Търново 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. Велико Търново 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.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Велико Търново,  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.


27. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Тетевен 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. Тетевен 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. Тетевен,  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 Районен съд гр. Монтана 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. Монтана 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.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Монтана,  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.


29. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Карлово 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. Карлово 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.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Карлово,  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.


30. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Варна 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. Варна 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. Варна,  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.


31. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Ямбол 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. Ямбол 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. Ямбол, 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. Кърджали 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. Кърджали 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. Кърджали, 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. Никопол 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. Никопол 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. Никопол,  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 Районен съд гр. Смолян 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. Смолян 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.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Смолян, 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.


35. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Кърджали 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. Кърджали 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. Кърджали,  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. 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 Административен 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 Административен 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.


37. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Севлиево 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. Севлиево 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. Севлиево, 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 Прокуратура на Република България за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой на Окръжна прокуратура гр. Сливен. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Сливен 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 приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Сливен, 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.


39. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой на Окръжна прокуратура гр. Търговище. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Търговище 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 приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Търговище, 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 Прокуратура на Република България за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой на Окръжна прокуратура гр. Габрово.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура 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 приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура 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.


41. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой на Окръжна прокуратура гр. Хасково.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Хасково 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 приходите от такси и 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Хасково, 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.


42. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой на Учебен център „Трендафила”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Учебен център „Трендафила” 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 Учебен център „Трендафила”, във връзка с искането им за монтиране на един брой ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


43. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой на Окръжна прокуратура гр. Ловеч.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура 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 приходите от такси.
 2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура 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.


44. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой на Окръжна прокуратура гр. Русе.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Русе 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 Окръжна прокуратура гр. Русе, 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.


45. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с писмо от и.ф. председател на Административен съд – София област 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. № 961/29.03.2013 г. на и.ф. председател на Административен съд – София област, относно отказ за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.


46. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Районен съд гр. Сандански до Кмета на Община Сандански, с копие до ВСС относно наличието на 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 :

Приема за сведение писмо от и.ф. председател на Районен съд гр. Сандански до Кмета на Община Сандански, с копие до ВСС относно наличието на задължения за местни данъци и такси за 2007 г. за имот, находящ се в гр. Сандански, бул. „Македония” № 57.


47. ОТНОСНО: Писмо от „Информационно обслужване” АД с вх. № 97-00-076/02.04.2013 г. относно поддържаните съдебни регистри за 2012 г. и 2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмо от „Информационно обслужване” АД с вх. № 97-00-076/02.04.2013 г. на Комисия по правни въпроси на ВСС за становище, по компетентност.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


48. ОТНОСНО: Корекция по бюджетната сметка на Върховен касационен съд за 2013 г.

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 § 10-00 „Издръжка” с .... за организация на официално посещение на делегация на Съда на Европейския съюз.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


52. 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 11.04.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Съгласуване Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014 г. – 2016 г. и за одобряване актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012 г. – 2014 г.

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





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








