

17

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  17
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  16 април 2014 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 и Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт.


1. ОТНОСНО: Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. с приложена финансова обосновка и финансов анализ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. с приложена финансова обосновка и финансов анализ.
Същият да бъде изпратен на Министъра на правосъдието.

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

2. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България с вх. № 11-03-433/09.04.2014 г. с искане за увеличение на бюджета на ПРБ за 2014 г. за изплащане на дължими обезщетения по ЗОДОВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА вземането на решение  за увеличение на бюджета на Прокуратурата на РБ за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за изплащане на дължими обезщетения по ЗОДОВ, поради липса на източници на финансиране. 
Искането може да бъде уважено след анализа за изпълнение на бюджета за шестмесечието /при евентуално реализиране на преизпълнение на приходите/ или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет. Такова искане е направено с проект на ПМС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. в размер на .... за текущи разходи на органите на съдебната власт, в което са предвидени и необходимите средства за изплащане на обезщетения по ЗОДОВ.
Писмото с искане за корекция да се внесе в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване източник на финансиране.
Мотиви: 
С първоначалното разпределение на бюджета за 2014 г. се формира неразпределен резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания” в размер на .... Средствата са разпределени с решения на Висш съдебен съвет за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ и към 10.04.14 г. са в размер на ....., т.е. резерва е почти изчерпан.
Анализа на изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2014 г. показва неизпълнение на приходите в размер на ....., т.е. няма реализирано преизпълнение на приходите, което да се ползва като допълнителен източник на финансиране.


3. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България с вх. № 11-03-434/09.04.2014 г. с искане за отпускане на допълнителни средства по бюджета на ПРБ за 2014 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

	Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ  за увеличение на бюджета на Прокуратурата на РБ за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .... за оборудване на конферентна зала и изграждане и монтиране на алармена система.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени дейности по бюджета на съдебната власт за 2014 г.

4. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Административен съд – Пловдив с вх. № 11-11-169/11.04.2014 г., с искане за корекция за корекция на бюджета за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол №10/04.03.2009г.
 1. УТВЪРЖДАВА извършването на корекции по бюджета на Върховен административен съд и Административен съд- Пловдив за 2014г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА   § 01-00 „Заплати”  на Върховен административен съд  с ......
1.2. УВЕЛИЧАВА   § 01-00 „Заплати” на  Административен съд- Пловдив   с  .....
            
2. УТВЪРЖДАВА извършването на корекции по бюджета на ВСС и Административен съд- Пловдив за 2014г., както следва:
	2.1 НАМАЛЯВА §10-00”Издръжка”на Висш съдебен съвет с ......
2.2 УВЕЛИЧАВА §10-00”Издръжка”на Административен съд-Пловдив с ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на направените разходи за командироване на магистрат за участие в състава на конкурсните комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на съдии в административните съдилища за периода м.януари-м.март 2014г.

5. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд – Елена № 545/04.04.2014 г., с искане за отпускане на средства за ремонт на копирна машина в размер на .....

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗИСКВА от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Елена да аргументира искането си, като представи допълнителни документи.

6. ОТНОСНО: Писмо от Административен съд – Силистра № 109-а/08.04.2014 г., с искане за отпускане на средства за ремонт на копирна машина в размер на .....

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗИСКВА от административния ръководител – председател на Административен съд гр. Силистра да аргументира искането си, като представи допълнителни документи.

7. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд – Пазарджик с вх. № 11-07-745/10.04.2014 г., с искане за корекция на бюджета за 2014 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия в Окръжен съд – Пазарджик за периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.

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.,
1.1. НАМАЛЯВА  бюджета на ОС Пазарджик за 2014 г. по §01 01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на РС Пазарджик за 2014 г. по §01 01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ...... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.


8. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд – Сливница с вх. № 11-07-756/10.04.2014 г., с искане за корекция на бюджета за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” с ......, с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати в Софийски окръжен съд и Софийски градски съд за периода 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.

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. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия, 
1.1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2014г. по §01 01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ..... 

1.2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски градски съд за 2014г. по §01 01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ...... 
1.3.УВЕЛИЧАВА бюджета на РС Сливница за 2014 г. по §01 01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с  ..... 

9. ОТНОСНО: Писмо от Апелативен съд – Пловдив с вх. № 11-04-110/11.04.2014 г., с искане за увеличаване на бюджета за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” 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 по 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:
1.  ДАВА съгласие за  увеличение  на бюджета на  Апелативен съд Пловдив за 2014г., с ....., с цел осигуряване 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 №48/05.12.2013г. и Протокол №11/21.03.2013г.т.9 на ВСС както следва: 
	1.1. НАМАЛЯВА §10-00”Издръжка”на Висш съдебен съвет с .....
	1.2. УВЕЛИЧАВА §10-00”Издръжка”на Апелативен съд Пловдив с ..... 


10. ОТНОСНО: Писмо от Административен съд – Варна с вх. № 11-11-152/07.04.2014 г., с искане за корекция на бюджета по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел възстановяване на направените разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсните комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на съдии в административните съдилища, определени с решение по 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:
 1. УТВЪРЖДАВА извършването на корекции по бюджета на ВСС и Административен съд Варна за 2014г., както следва:
	1.1. НАМАЛЯВА §10-00”Издръжка”на Висш съдебен съвет с .....
	1.2. УВЕЛИЧАВА §10-00”Издръжка”на Административен съд Варна с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на направените разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсните комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на съдии в административните съдилища за м. март 2014г.

11. ОТНОСНО: Писма от Районен съд – Малко Търново, Софийски районен съд и Апелативен съд – Варна, 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:
1.1. ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджета на РС Малко Търново с ....., Софийски районен съд с .... и Апелативен съд Варна  с ....., за 2014г. по §02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на източници на финансиране.  
1.2. Исканията могат да бъдат уважени след анализ на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
 1.3. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране. 

12. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд – Самоков с вх. № 11-07-751/10.04.2014 г., с искане за корекция на бюджета за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., от които .... за обезщетение от КТ и ..... за изплащане на облекло за 9 месеца на завърнала се служителка от майчинство.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на РС Самоков по § 02 00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., от които ..... за обезщетение по КТ и ..... за изплащане на облекло за 9 месеца на завърнала се служителка от майчинство, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.  
1.2. Искането може да бъде уважено след анализ на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
1.3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране. 


13. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд – Кубрат с вх. № 11-07-746/10.04.2014 г., с искане за корекция на бюджета за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел осигуряване на средства за покриване на текущите разходи на съда до края на месец септември.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
	1.1. ОТЛАГА разглеждането на искането за корекция на бюджета на РС Кубрат за 2014 г. по § 10 00 „Издръжка” с ..... поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
	1.2. Искането може да бъде уважено след анализ на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи / трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
	1.3. Искането да се внесе в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране.
	

14. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд – Дулово с вх. № 11-07-738/09.04.2014 г., с искане за корекция на бюджета за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., поради недостиг на средства за издръжка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
	1.1. ОТЛАГА разглеждането на искането за корекция на бюджета на РС Дулово за 2014 г. по § 10 00 „Издръжка” с ..... поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
	1.2. Искането може да бъде уважено след анализ на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи / трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
	1.3. Искането да се внесе в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране.


15. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд – Харманли с вх. № 11-07-736/09.04.2014 г., с искане за предоставяне на ..... по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за посрещане на разходите до края на годината.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.1. ОТЛАГА разглеждането на искането на РС Харманли за предоставяне на ...... по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” за посрещане на разходите до края на годината поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
1.2. Искането може да бъде уважено след анализа на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
1.3. Писмото, с искане за корекция да се внесе в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране.

16. ОТНОСНО: Постъпили писма от Административен съд – Монтана и Апелативен съд – София, 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:
1.1. ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджета на АС Монтана с ..... и Софийски апелативен съд с ......, за 2014г. по §02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.  
1.2. Исканията могат да бъдат уважени след анализ на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
1.3. Исканията да бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране. 


17. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд – Велико Търново с вх. № 11-07-319/08.04.2014 г., с искане за предоставяне на ...... по § 10-00 „Издръжка” за извършване на задължителни периодични прегледи на съдии и служители през 2014г. – ..... и извършване на разходи за корекция на зрението на съдии и служители, работещи с видеодисплеи – ......

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.1. ОТЛАГА разглеждането на искането на ОС Велико Търново за предоставяне на ..... по § 10-00 „Издръжка” за извършване на задължителни периодични прегледи на съдии и служители и извършване разходи за корекция на зрението на работещи с видеодисплеи. 
1.2. Искането може да бъде уважено след анализа на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
1.3 Писмото, с искане за корекция да се внесе в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране.


18. ОТНОСНО: Писма от Окръжен съд – Враца № 606/12.02.2014 г. и № 1074/17.03.2014 г., с искане за отпускане на средства за доставка на два броя скенери размер А3 на обща стойност ......

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА/НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за две настолни копир-принтер-скенерни устройства размер А3, за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Съдебната власт за  2014 г.
2. ВЪЗЛАГА на инж. Димитър Шиклев да изготви писмо до органите на съдебната власт с указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията им за закупуване на офис оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.

Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г .

19. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България с вх. № 11-03-434/09.04.2014 г., с искане за отпускане на допълнителни средства по бюджета на ПРБ 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 Прокуратурата на РБ за 2014 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения при временна нетрудоспособност на магистратите и съдебните служители за първите три дни за сметка на работодателя, както следва:
 1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения” с ......
 1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”  с ......


20. ОТНОСНО: Искания за извършване на вътрешно компенсирани промени 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 15.01.2014г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2014г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014г. по           § 01-00 „Заплати” с ......, съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014г. по         § 10-00 „Издръжка” с ......, съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014г. по        § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ......,  съгласно Приложение № 1. 
4. УВЕЛИЧАВА  бюджета на органите на съдебната власт за 2014г. по      § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ......, съгласно Приложение № 1. 
5. УВЕЛИЧАВА  бюджета на органите на съдебната власт за 2014г. по       § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ....., съгласно Приложение № 1. 
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014г. по     § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”с ....., съгласно Приложение №1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014г. по        § 10-00 „Издръжка” с ......,  съгласно Приложение № 1. 



21. ОТНОСНО: Писмо от Административен съд София – област с вх. № 11-11-159/09.04.2014 г., с искане за корекция по бюджета за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Административен съд София – област за 2014 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Административен съд София – област с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка”  на Административен съд София – област с ...... за закупуване на 2 броя компютри.

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

Разни.

26. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на Република България с вх. № 11-03-436/09.04.2014г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТТЕГЛЯ разглеждането на т. 26, поради постъпило писмо от Главния прокурор.


27. ОТНОСНО: Писмо от Върховен касационен съд с вх. № 04-00-096/2013г. от 11.04.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Върховен касационен съд с вх. № 04-00-096/2013г. от 11.04.2014 г. до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС.


28. ОТНОСНО: Писмо от Министерството на финансите с вх. № 04-14-038/01.04.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

На основание чл. 32 от ЗДОИ:
1.1. ПРЕПРАЩА  заявлението за достъп по т. 2 на председателите на окръжните съдилища. 
С копие да се уведоми писмено заявителя.
1.2. ВЪЗЛАГА на Светла Иванова, директор на дирекция „Връзки с обществеността” изпълнението по т. 1 от решението.
	

29. ОТНОСНО: Писмо от Министерството на правосъдието с вх. № 96-00-049/07.04.2014 г., относно определяне и изплащане на суми за облекло на държавен съдебен изпълнител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1.1. По поставения въпрос КБФ се е произнесла с решение по пр. 09/19.02.2014 г., за което Теодора Христова Димова е уведомена.
1.2. Становището, изготвено от Божана Ненкова, главен експерт – финансов контрольор, да се изпрати на Министерството на правосъдието, Константин Пенчев - Омбудсман на Република България и Теодора Христова Димова.


30. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд – Горна Оряховица с вх. № 11-07-747/10.04.2014г., с искане предоставяне на ..... за закупуване на модул „Съдебен призовкар”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия ”Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмото от РС Горна Оряховица с Вх.№ 11-07-747/10.04.2014г., с искане предоставяне на ...... за закупуване на модул „Съдебен призовкар”.


31. ОТНОСНО: Писмо от Административен съд – Бургас с вх. № 11-11-155/08.04.2014г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА за становище от дирекция „Вътрешен одит” към ВСС писмото от Административен съд – Бургас с вх. № 11-11-155/08.04.2014г.


32. ОТНОСНО: Извлечение от заседание на комисия „Международна дейност” на ВСС от пр. 16/09.04.2014 г., относно доклад от Елка Атанасова – ръководител проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № 13-24-1/15.11.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечението от заседание на комисия „Международна дейност” на ВСС от пр. 16/09.04.2014 г., относно доклад от Елка Атанасова – ръководител проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № 13-24-1/15.11.2013 г.


33. ОТНОСНО: Извлечение от заседание на комисия „Публична комуникация и протокол” на ВСС от пр. 13/07.04.2014 г., относно информация за публикации в медиите, свързани с дейността на Висшия съдебен съвет от 27.03.2014 до 08.04.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечението от заседание на комисия „Публична комуникация” на ВСС от пр. 13/07.04.2014 г., относно информация за публикации в медиите, свързани с дейността на Висшия съдебен съвет от 27.03.2014 до 08.04.2014 г.


34. ОТНОСНО: Извлечение от заседание на комисия „Публична комуникация” на ВСС от пр. 13/07.04.2014 г., относно анализ медийните изяви на членовете на ВСС в периода януари – март 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечението от заседание на комисия „Публична комуникация” на ВСС от пр. 13/07.04.2014 г., относно анализ медийните изяви на членовете на ВСС в периода януари – март 2014 г. с направените промени.


35. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов, директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС, във връзка с резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1409 в Районен съд – Разград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

	Предлава на ВСС да вземе следното решение:
1. ПРИЕМА резултатите – констатации, изводи, препоръки  и план за действие от изпълнението на одитния ангажимент в Районен съд – гр. Разград. 
2. ОДОБРЯВА изпълнението на препоръките за подобряване дейността на Районен съд – гр. Разград, съгласно представената писмена информация.
	3. Копие от доклада да се изпрати на КПА и КСА.


36. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева, н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител, във връзка с постъпило писмо с изх. № 431/08.04.2014 г. от административния ръководител на Районен съд – Свищов с искане 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. Свищов 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 набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Свищов, във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на чл. 24 от ДДС       № 02/08.03.2012 год.


37. ОТНОСНО: Становище от ......., главен експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС, във връзка с писмо от административния ръководител – председател на Районен съд – Брезник относно прекратяване на договор за доставка на течно гориво – дизелово гориво за отопление на нуждите на Районен съд – Брезник.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. СЧИТА, че не е налице пречка за прекратяване на договор за доставка на течно гориво – дизелово гориво за отопление за нуждите на РС – Брезник.
2. ИЗПРАЩА становището на административния ръководител – председател на Районен съд – Брезник, за сведение.


38. ОТНОСНО: Доклад от ......., главен експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС, относно проучване на нормативната уредба, която третира въпросите за изплащане на обезщетения на военните магистрати при освобождаване от военна служба.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА на комисия „Правни въпроси” доклада от ....., главен експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС, относно проучване на нормативната уредба, която третира въпросите за изплащане на обезщетения на военните магистрати при освобождаване от военна служба, по компетентност.


41. ОТНОСНО: Писмо от Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 04-00-067/08.04.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 04-00-067/08.04.2014 г.


43. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева, н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител, във връзка с доклад за изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проекта.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от Елисавета Илиева, н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител, във връзка с доклад за изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проекта.


44. ОТНОСНО: Решение на Висш съдебен съвет по т. 48 по протокол № 12 от 13.03.2014 г. за представяне на доклад за изпълнение на дейностите на всяко тримесечие, от ръководителите на проекти, по които ВСС е бенефициент.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА изготвения проект на доклад от ръководителя на проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт”.
2. Докладът да се изпрати на комисия „Международна дейност”.


45. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежки финансов механизъм 2009-2014г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежки финансов механизъм 2009-2014г.


47. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 17.04.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 17.04.2014 г.

1. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. с приложена финансова обосновка и финансов анализ.


48. 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 17.04.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г.
- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”
 Проект на решение по искане от Прокуратурата на Република България за отпускане на допълнителни средства по бюджетната сметка за 2014 г.
	Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за увеличаване на бюджетната сметка за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка”, с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командировани магистрати, за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на съдии.
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