

21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  18
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  17 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: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2013 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2013 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


2. ОТНОСНО: Корекция по бюджетната сметка на Инспектората към Висш съдебен съвет за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Инспектората към Висш съдебен съвет за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-20 „Разходи за външни услуги” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждение” с ....
3. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с ....


3. 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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Върховен касационен съд и Висш съдебен съвет за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Върховен касационен съд със .... за закупуване на 2 бр. скенери.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил 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 Окръжен съд гр. Кюстендил 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”.


5. 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” 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.

6. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-043/02.04.2013 г., и писмо от Окръжен съд гр. Габрово с вх. № 11-06-280/08.04.2013 г. относно застрахователно обезщетение.

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 .... застрахователно обезщетение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък 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 Софийски градски съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Казанлък за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на суми за хонорари на съдебни заседатели по ведомост, първите три дни болничен от работодател и СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Плевен за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на хонорари на съдебни заседатели по ведомост.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Плевен за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” със ....
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Плевен за 2013 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....


9. ОТНОСНО: Писмо от Софийски градски съд с вх. № 11-06-300/11.04.2013 г. с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по изпълнителен лист от 25.03.2013 г., издаден от СГС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски градски съд 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 § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
2. Във връзка с решение по т. 5 от протокол № 12/10.03.2009 г. на КБФ, административният ръководител на Софийски градски съд да не изисква възстановяване на дължимата сума от солидарно отговорния длъжник.
Мотиви: Прокуратура на Република България не разполага с финансови средства за изплащане на обезщетението по ЗОДОВ. Бюджетната сметка на СГС е коригирана с пълния размер на дължимата сума по изпълнителния лист.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по изпълнителен лист от 03.08.2011 г., издаден от Окръжен съд гр. Стара Загора.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна 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 § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с пропуснато изплащане на работно облекло на съдия за 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” със .....
2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за работно облекло и други с характер на възнаграждения” със ....., с цел изплащане на средства за облекло, съгласно Заповед № 207/27.03.2013 г. на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител на длъжност „призовкар”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кубрат 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 съдебен служител на длъжност „призовкар”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за отпускане на средства за авариен ремонт на покрив на Районен съд гр. Попово, след доклад от посещение на място.
2. ПРЕДЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова експерт за оглед на обекта.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за оборудване на сградата с противопожарни средства, съгласно разпореждане на РСПЗН – гр. Свиленград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Свиленград за 2013 г. по § 10-15 „Материали” с ..... за оборудване на сградата с противопожарни средства.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за извършване на противопожарни мероприятия и оборудване с противопожарни средства, съгласно разпореждане на РСПЗН.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Велики Преслав за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” за извършване на противопожарни мероприятия и оборудване с пожарогасители, поради липса на средства.
Препоръчва на административния ръководител да извърши разхода в рамките на одобрената бюджетна сметка на съда за 2013 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за изграждане на помещение по ЗЗКИ.
Отложена по протокол № 14/20.03.2013 г. на комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Брезник за 2013 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” с .... за оборудване на помещение по ЗЗКИ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
17. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието изх. № 11-04-78/12 от 01.04.2013 г. до административния ръководител на Районен съд гр. Девня, с копие до Висш съдебен съвет, относно изграждане на система за видеонаблюдение в сградата, ползвана от Районен съд гр. Девня.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието изх. № 11-04-78/12 от 01.04.2013 г. до административния ръководител на Районен съд гр. Девня, с копие до Висш съдебен съвет.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за профилактика и обслужване на климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Берковица за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за профилактика и обслужване на климатици.
Препоръчва на административния ръководител да извърши разхода в рамките на одобрената бюджетна сметка на съда за 2013 г.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за доставка и монтаж на котел.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бяла Слатина за 2013 г. по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с .... за доставка и монтаж на водогреен котел.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за текущ ремонт и подмяна на две врати – входна и за зала.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Самоков за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” за текущ ремонт на стени и тавани, поради липса на средства.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Самоков за 2013 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” с ..... за подмяна на врати.
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. Ямбол за осигуряване на средства за текущ ремонт на архив и санитарни помещения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Ямбол за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” за текущ ремонт на архив и санитарни помещения, поради липса на средства.
Препоръчва на административния ръководител да извърши разхода в рамките на одобрената бюджетна сметка на съда за 2013 г.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за ремонт на отоплителна инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Смолян за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” със ..... за ремонт на отоплителна инсталация.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за доставка и монтаж на озвучителна система за зала.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за отпускане на средства за доставка и монтаж на озвучителна система за зала на Районен съд гр. Сливен. 
2. ПРЕПРАЩА искането на КПКИТС за становище по отношение на качеството и цената на предлаганата техника.


24. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 12/26.03.2013 г. от заседание на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и писмо от Районен съд гр. Ямбол с вх. № 11-07-354/14.03.2013 г., с искане за корекция на бюджетната сметка по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с цел осигуряване на средства за закупуване на една компютърна конфигурация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол да извърши разходите за подмяна на дефектирал твърд диск и увеличаване на оперативната памет на четири компютърни конфигурации в размер до ....., в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2013 г.


25. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 12/26.03.2013 г. от заседание на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”, писмо от председателя на Административен съд гр. Пловдив и писмо от председателя на Софийски градски съд относно абонамент за ползване на правно-информационна система АПИС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА решение на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” по протокол № 12/26.03.2013 г., т.7.


26. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 13/02.04.2013 г. от заседание на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” относно предложения за съвместни обсъждания.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема предложението на КПКИТС по протокол № 13/02.04.2013 г., т. 9.
2. ВЪЗЛАГА на експертните сътрудници към КБФ и КПКИТС да извършат подготовка за съвместно заседание по т. 9.2. и т. 9.3. от предложението на КПКИТС.
3. Да се покани за изслушване проф. д-р Свободка Класова на заседание на комисията по въпросите повдигнати в т. 9.3. от предложението на КПКИТС.


27. ОТНОСНО: Жалба вх. № 94-00-385/12.04.2013 г. от .......... относно изплащане на обезщетение по ЗОДОВ. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА жалба вх. № 94-00-385/12.04.2013 г. от ....... относно изплащане на обезщетение по ЗОДОВ на Прокуратура на Република България, по компетентност.


28. ОТНОСНО: Заплащане на сума по Партньорско споразумение между Висшия съдебен съвет и Съвета на Европа.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ сумата в размер на ....., по чл. 3 от Партньорско споразумение между Висшия съдебен съвет на Република България и Съвета на Европа, да бъде платена на Съвета на Европа.


29. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с постъпило писмо от председателя на Районен съд гр. Стара Загора относно откриването на сметка „Депозити и гаранции” в периода 1985 до 1996 г. в Банка ДСК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да изискат информация от съответните банки и предимно Банка ДСК за налични сметки от типа „Депозити и гаранции” открити в периода 1985 до 1996 г., и да се произнесат за конфискуването им и отнемането им при условията на ГПК и НПК.


30. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с постъпило писмо от председателя на Окръжен съд гр. Благоевград, относно конфискуван депозит за вещи лица непотърсен в изискуемия срок. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е уреден в т. 2.4. от Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт.


32. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за разкриване на набирателна сметка в лева в обслужващата банка на  Районна прокуратура гр. Сандански.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за нуждите на Районна прокуратура гр. Сандански да се открие набирателна сметка в лева в обслужващата банка.
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 набирателна сметка в лева в обслужващата банка на Районна прокуратура гр. Сандански.


33. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Бургас 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 Окръжен съд гр. Бургас да се обслужват от „Райфайзенбанк” ЕАД, 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 Окръжен съд гр. Бургас.


34. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Дупница 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. Дупница 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. Дупница.


35. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Ямбол за смяна на обслужващата банка, считано от 01.07.2013 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Ямбол да се обслужват от „Централна Кооперативна Банка” АД, считано от 01.07.2013 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. Ямбол.


36. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за смяна на обслужващата банка на Районна прокуратура гр. Момчилград, 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 Районна прокуратура гр. Момчилград да се обслужват от „Банка ДСК” ЕАД, 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 Районна прокуратура гр. Момчилград.


37. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Бургас за намаляване на броя на ПОС терминални устройства за обслужване на приходите от такси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Бургас 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, считано от 01.05.2013 г.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка „Райфайзенбанк” ЕАД на Окръжен съд гр. Бургас, във връзка с искането им за монтиране на три броя ПОС терминални устройства, считано от 01.05.2013 г., при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


38. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Русе 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. 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 Окръжен съд гр. Русе, 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.


39. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Горна Оряховица 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. Горна Оряховица 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. Горна Оряховица, 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. 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 Районен 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 Районен 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.


41. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Бяла 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. Бяла 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. Бяла, 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.


42. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Русе 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. Русе 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 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Русе, във връзка с искането им за монтиране на пет броя ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


43. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Левски 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. Левски 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. Левски, 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.


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. Видин. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Видин 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 Окръжна прокуратура гр. Видин, 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: 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. Монтана. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


46. 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 Районна прокуратура гр. Карлово. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районна прокуратура гр. Карлово 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 Районна прокуратура гр. Карлово, 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.

51. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 14/10.04.2013 г. от заседание на Комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Кюстендил за преназначаване съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” и назначаване на нов съдебен служител на освободената длъжност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия „Съдебна администрация” по протокол № 14/10.04.2013 г., т. 2.


52. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 21/09.04.2013 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането на ВСС, относно предложение на главния прокурор за изменение и допълнение на решение на КПА по протокол № 14/11.03.2013 г., т.3.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. СЪГЛАСУВА направеното предложение по протокол № 21  от заседание на Комисията по предложенията и атестирането на ВСС, проведено на 09.04.2013 г.
2. Средствата за възнаграждения за щатни бройки по предложението могат да бъдат обезпечени по утвърдения бюджет на Прокуратура на Република България за 2013 г.
3. При необходимост след приключване на деветмесечието може да бъде извършена корекция по бюджета на Прокуратура на Република България по § 01-00 „Заплати”.


53. ОТНОСНО: Становище от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС относно Заявление от ............... за извършване на проверка за незаконосъобразни действия на съдия от Районен съд гр. Ловеч по нчхд № 1376/2012 г. и Заявление от ............. за извършване на проверка за незаконосъобразни действия на съдия от Районен съд гр. Червен бряг по гр.д. № 1194/2011 г. 

Мотиви: Законът за държавните такси, чл. 2, регламентира възможността за заплащане на държавни такси чрез таксови марки. Държавните таксови марки са ценни книги, отпечатвани и разпространявани от Министерство на финансите. Средствата от закупуването на таксовите марки постъпват в републиканския бюджет. Съгласно чл. 117, ал. 3 от Конституцията съдебната власт има самостоятелен бюджет. В съответствие с тази конституционна норма и чл. 4 от Закона за устройството на държавния бюджет, държавният бюджет обхваща републиканския бюджет, бюджета на Народното събрание и на съдебната власт. Следователно при заплащане на дължимата държавна такса чрез таксови марки средствата няма да постъпват в бюджета на съдебната власт, а в републиканския бюджет. Това води до нарушаване на конституционно определената независимост на съдебната власт и в частност на самостоятелността на нейния бюджет, както и до нарушение на разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, съгласно която бюджетът на съдебната власт включва всички приходи от дейността на органите на съдебната власт и разходите за тяхната издръжка. Заплащането на държавните такси с таксови марки би довело до изключването на приходи от дейността на съдебната власт от бюджета й, което е в противоречие и с установените в чл. 10 от Закона за устройството на държавния бюджет принципи на устройство на бюджета.
Чл. 361, ал. 3 от Закона за съдебната власт включва в бюджета на съдебната власт всички приходи от дейността на ОСВ. В този смисъл следва да се прилага ЗСВ, който се явява специален спрямо общия Закон за държавните такси, като държавните такси постъпват в приход на бюджета на съдебната власт /в брой или по сметка на съответния ОСВ/, а не в приход на републиканския бюджет чрез държавни таксови марки.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявление от ......... по нчхд № 1376/2012 г. по описа на Районен съд гр. Ловеч, тъй като ВСС и КБФ не могат да извършват проверки и да се произнасят по правилността на актовете на магистратите или да обсъждат предприетите от тях процесуални действия.
2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявление от ......... по гр.д. № 1194/2011 г. по описа на Районен съд гр. Червен бряг, тъй като ВСС и КБФ не могат да извършват проверки и да се произнасят по правилността на актовете на магистратите или да обсъждат предприетите от тях процесуални действия.
3. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт, че държавните такси се внасят в брой или безкасово по съответната сметка на органа на съдебна власт, като същите не следва да се заплащат чрез държавни таксови марки.


54. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд гр. Бургас с молба за изразяване на становище по възможността за връщане на конфискувана гаранция по чгд № 589/2009 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 21/21.05.2012 г. 


55. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише с „Компания за луксозни хотели” ЕАД договор за провеждане на конференции и други мероприятия за организиране на Общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на 18.04.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет, да подпише с „Компания за луксозни хотели” ЕАД договор за провеждане на конференции и други мероприятия за организиране на Общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети 06.06.2013 г. – 07.06.2013 г. в хотел „Хилтън - София” на обща стойност ...... с ДДС.


56. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд относно съвместно стопанисване с ДКСИ, Апелативен специализиран наказателен съд, Специализиран наказателен съд, Апелативна специализирана прокуратура, Специализирана прокуратура и Главна дирекция Охрана на имот, находящ се на ул. „Черковна” № 90 гр. София.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА писмо от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд на Министерство на правосъдието, по компетентност.


57. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 12/03.04.2013 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” относно съобщение от Европейската комисия до Европейския парламент, Съвета, Европейската Централна банка, Европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите за публикуването на информационно табло на ЕС в областта на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение съобщение от Европейската комисия до Европейския парламент, Съвета, Европейската Централна банка, Европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите за публикуването на информационно табло на ЕС в областта на правосъдието.


58. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 13/10.04.2013 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” относно предложение за командироване на Чавдар Димитров Димитров – съдия в Административен съд гр. Бургас, в качеството му на командирован национален експерт в Генерална дирекция „Мобилност и транспорт” на Европейската комисия.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован Чавдар Димитров Димитров – съдия в Административен съд гр. Бургас, за изпълнение на задълженията му като командирован национален експерт (seconded national expert) в Генерална дирекция „Мобилност и транспорт” (MOVE) на Европейската комисия в град Брюксел, Кралство Белгия, за първоначален срок от една година, считано от 1 юли 2013 г., като същевременно запазва правото си за периода на командироване да получава полагащото му се трудово възнаграждение за заеманата от него съдийска длъжност.
2. Разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.
3. Пътните разходи при встъпването му в длъжност и при приключването на служебните му задължения между мястото на произход и мястото на командироване, както и разходите за дневни и месечни надбавки за издръжка, са за сметка на Европейската комисия.


59. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 13/10.04.2013 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” относно определяне на представители на Висшия съдебен съвет за участие в VIII-та Международна конференция на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани Магдалена Лазарова – член на ВСС, Димитър Узунов – член на ВСС и Гергана Алякова – преводач английски-български, за участие в VIII-та Международна конференция на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион, за периода 5 – 8 май 2013 г. в гр. Рим, Италия.
2. Пътните разходи, разходите за настаняване, дневните и медицинските застраховки на членовете на ВСС са за сметка на Висшия съдебен съвет.
3. Пътните разходи, разходите за настаняване, дневните,  медицинската застраховка  и хонорарът на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.
4. На основание чл. 17, ал. 1 от Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина ОПРЕДЕЛЯ двоен размер на дневните пари на членовете на ВСС, съгласно Приложение № 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
5. Пътуването ще се извърши със самолет.


60. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 12/03.04.2013 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” относно командироване на представители на съдебната власт за участие в 44-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.



Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1.  НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани Вероника Петрова Николова – съдия в Апелативен съд - гр. София и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, Богдана Николова Желявска – заместник - председател на Софийски градски съд и член на Националната съдебна мрежа, Юлиана Колева – член на ВСС и Мирослава Чавдарова Чирпъкова - системен администратор, дирекция „Информационни системи” АВСС, за участие в 44-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за периода 28 април - 01 май 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия: 
2. Пътните разходи и разходите за нощувки на 28 и 29 април 2013 г. за Вероника Николова, Богдана Желявска и Мирослава Чирпъкова и на 29 април 2013 г. за Юлиана Колева са за сметка на  Европейската Комисия, като пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за нощувки на 30 април 2013 г. за Вероника Николова, Богдана Желявска и Мирослава Чирпъкова и на 28 и 30 април 2013 г. за Юлиана Колева дневни и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет;
4. Определя квартирни пари за нощувка на Вероника Николова, Богдана Желявска и Мирослава Чирпъкова на 30 април 2013 г. по фактически размер.
Забележка: Съгласно чл. 1 на Раздел 2 от Приложение № 1 към чл. 11, ал. 2 и чл. 16 на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, членовете на Висшия съдебен съвет са сред лицата, на които се изплащат квартирни пари по фактически размер.


61. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 13/10.04.2013 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” относно постъпило заявление от Главния секретар на ВСС – Славка Каменова, във връзка с невъзможността й да вземе участие в работното посещение на представители на Висшия съдебен съвет по покана на Върховния съвет на съдиите и прокурорите на Турция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ заявлението от Главния секретар на ВСС, Славка Каменова относно невъзможността й да вземе участие в работното посещение на представители на Висшия съдебен съвет по покана на Върховния съвет на съдиите и прокурорите на Турция, в периода 5 – 9 май 2013 г., в Анкара и Истанбул, Турция, поради неотложни лични ангажименти.
2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован Камен Ситнилски – член на ВСС на мястото на Славка Каменова – Главен секретар на ВСС, за участие в работното посещение на представители на Висшия съдебен съвет по покана на Върховния съвет на съдиите и прокурорите на Турция, което ще се проведе в периода 5 – 9 май 2013 г., в Анкара и Истанбул, Турция.
3. Останалите условия, свързани с командировката остават непроменени.


62. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 12/03.04.2013 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” относно предложение за командироване на Вероника Николова – съдия в Апелативен съд гр. София за участие в заседание на експертна група за приложението на Регламент № 1346/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. относно производството по несъстоятелност.
Приложение: 
1. Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в администрацията на ВСС.
2. Молба от Вероника Николова. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия „Международна дейност” по протокол № 12/03.04.2013 г., т. 13., поради постъпил писмен отказ от Вероника Николова – съдия в Апелативен съд гр. София за участие в заседание на експертна група за приложението на Регламент № 1346/2000 на Съвета от 29 май 2000 г.


63. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Тервел за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Тервел.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад и приема за сведение писмената информация за изпълнението.
3. Не приема разпоредбите на вътрешните правила, които предвиждат и уреждат реда за изплащане на пътни разходи на участници в процеса, пътували с лично МПС по реда на чл. 13 от Наредбата за командировки в страната и изплащане на разходи за нощувка над .....


64. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-045/03.04.2013 г. във връзка с получено съобщение от Община Кърджали, относно дължими местни данъци и такси за имоти, находящи се на територията на общината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА преписката на председателя на Районен съд гр. Кърджали, за окомплектоване с оглед преценка на изтекла погасителна давност за задължения за местни данъци и такси за периода от 2003 г. до 2007 г.


65. ОТНОСНО: Молба от д-р .............. – началник Съдебно медицинско отделение гр. Враца за съдействие за издаване на служебна бележка от Районен съд гр. Монтана.
След проведен разговор между г-жа Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” и главния счетоводител на Районен съд гр. Монтана е установено, че случаят е разрешен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение молба от д-р .... – началник Съдебно медицинско отделение гр. Враца.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


68. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне размер на допълнително възнаграждение по реда  на чл. 345 от ЗСВ във връзка с обявените конкурси по график, приет с решение на ВСС по протокол 
№ 10/14.03.2013 г.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
 
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОПРЕДЕЛЯ размер на допълнително възнаграждение по 
чл. 345 от ЗСВ за служителите от администрацията на ВСС, участващи в обявените конкурси по график, приет с решение на ВСС по протокол № 10/14.03.2013 г. , в размер по ...... на ден.    


69. 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 18.04.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2013 г.
2. Проект на решение за заплащане на сума по Партньорско споразумение между Висшия съдебен съвет и Съвета на Европа.
3. Проект на решение за утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
4. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО.
5. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Тервел за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
6. Проект на решение за определяне размер на допълнително възнаграждение по реда  на чл. 345 от ЗСВ във връзка с обявените конкурси по график, приет с решение на ВСС по протокол 
№ 10/14.03.2013 г.  






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






