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П Р О Т О К О Л   №  19
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  08 май 2014 г.




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

ОТСЪСТВАЛИ: Румен Георгиев, Камен Иванов


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


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.1. Приема информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2014 г. за сведение.
1.2. Дирекция „Финанси и бюджет” да изготви за следващото заседание на Комисията справка за приходите от органите на съдебната власт за първите четири месеца на 2013 г. и 2014 г.

2. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” към 28.04.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите за 2014 г. на ВСС и РС Своге, РС Тервел, РС Чепеларе, РС Дулово и РС Харманли както следва:
1.1.НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с  .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на РС Своге с ..... 
1.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на РС Тервел с .....
1.4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на РС Чепеларе с .....
1.5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на РС Дулово с .....
1.6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на РС Харманли с .....
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за корекция на бюджета за 2014 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличение на бюджета за 2014 г. на АС София-град по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала с ....., за изплащане на обезщетения по чл. 224, ал. 1 от КТ, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
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.
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за корекция на бюджета за 2014 г. във връзка с изплащането на суми за облекло на новоназначен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.  ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на АС – Кърджали за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., във връзка с изплащането на суми за облекло на новоназначен служител, считано от 17.03.2014 г. поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
2. Искането може да бъде уважено след анализ на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване на Министерски съвет на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране.

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за корекция на бюджета по с цел осигуряване на средства за изплащане на работна заплата на новоназначен съдия.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Корекция на бюджета на Административен съд – Кюстендил за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” ще бъде извършена служебно след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за корекция на бюджета за 2014 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по чл. 224 от КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Отлага разглеждането на искането за увеличение на бюджета за 2014 г. за РС Варна по 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., за изплащане на обезщетения по чл. 224 от КТ, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
2. Искането може да бъде уважено след анализ на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване на Министерски съвет на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране.

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Сливен с цел 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, определени с решение от 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 промяна по бюджета на ВСС и Административен съд Сливен за 2014 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд – Сливен 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 м. януари, м. февруари и м. март 2014 г.

8. ОТНОСНО: Искане от Административен съд Пловдив за увеличаване на бюджета за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за доставка и монтаж на копирна машина RX WorkCentre 5325, за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Съдебната власт за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
	
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд Пловдив за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на копирна машина ......., за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Съдебната власт за 2014 г.
2. ПРЕПОРЪЧВА на Административния ръководител на Административен съд Пловдив да разпореди редовна поддръжка на техниката, с цел удължаване на експлоатационния й период.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител от Административен съд Монтана за отпускане на средства за авариен ремонт на фасада.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд Монтана за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за дюбелиране на фасадни облицовъчни плочи (....), и демонтаж на олуци и поправки на корнизни поли (....), за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Съдебната власт за 2014 г.

10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд Дряново за отпускане на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА точката за допълнителни мотиви по доклада на инж. Шиклев.

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд Исперих за корекция на бюджета за 2014 г. по § 10 00 „Издръжка”, поради недостиг на средства за покриване на разходите на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за корекция на бюджета на РС Исперих за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
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.
3. Искането да се внесе в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране. 


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд Тетевен за корекция на бюджета за 2014 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по чл. 354 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличение на бюджета за 2014 г. на РС Тетевен по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на обезщетения по чл. 354 от ЗСВ и на основание чл. 224, ал. 1 от КТ, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
2. Искането може да бъде уважено след анализ за 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. 
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране. 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд Пловдив за корекция по бюджета за 2014 г. за работно облекло до края на годината на магистрати и съдебни служители минали на безсрочен договор, върнали се от майчинство и новоназначени.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането на Районен съд Пловдив за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., в т.ч. за изплащане на хонорари на вещи лица до края на годината в размер на ...., за работно облекло до края на годината на магистрати и съдебни служители минали на безсрочен договор, върнали се от майчинство и новоназначени в размер на .... и за СБКО в размер на ...., поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
 2. Искането може да бъде уважено след анализ на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване на Министерски съвет на допълнителни разходи / трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Искането за корекция да се внесе в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране.

	
14. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно направено предложение от председателят на Окръжен съд Пазарджик за смяна на обслужващата банка „УниКредит Булбанк” АД, считано от 01.06.2014 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки – набирателна, транзитна и сметка за наличности на Окръжен съд Пазарджик да се обслужват от „Общинска банка” АД, считано от 01.06.2014 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 Пазарджик.


15. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно определяне на третостепенен разпоредител с бюджет в структурата на ПРБ, за финансово самостоятелен третостепенен разпоредител, за откриване на код по БУЛСТАТ и код по СЕБРА на „Бюрото за защита” при главния прокурор”, считано от 01.06.2014 г.

			Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОПРЕДЕЛЯ Бюрото по защита при главния прокурор за третостепенен разпоредител с бюджет в структурата на второстепенния разпоредител с бюджет по бюджета на съдебната власт Прокуратура на Република България.
2. ОПРЕДЕЛЯ Бюрото по защита при главния прокурор за финансово самостоятелен третостепенен разпоредител с бюджет в структурата на Прокуратурата на Република България, считано от 01.06.2014 г. като допълва списъка, определен с Решение на ВСС по Протокол № 35/30.09.2010 г., т. 52. 
 3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се открие код по БУЛСТАТ на Бюрото по защита при главния прокурор, считано от 01.06.2014 г.
 4. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се открие код в СЕБРА на Бюрото по защита при главния прокурор като третостепенен разпоредител с бюджет в структурата на Прокуратурата на Република България, след определяне на обслужваща банка по установения ред.


16. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно направено предложение от Главния прокурор на Р България за закриване на УЦ „Трендафила” като третостепенен разпоредител с бюджети в структурата на ПРБ, закриване на банковите сметки (транзитни, сметки за наличности и набирателните сметки, кодовете в СЕБРА и по БУЛСТАТ на УЦ „Трендафила”, считано от 01.06.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се закрие УЦ „Трендафила” като третостепенен разпоредител с бюджет в структурата на второстепенния разпоредител с бюджет Прокуратура на Република България, като промяната бъде отразена в списъка на третостепенните разпоредители, утвърден с Решение на ВСС по Протокол № 35/10.09.2010 г., т. 52.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки – набирателна, транзитна и сметка за наличности на УЦ „Трендафила” в „Райфайзенбанк” /България/ и десетразряден код в СЕБРА 006 004 9961 да се закрият, считано от 01.06.2014 г.
3. 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 закриването на транзитната сметка, сметката за наличности и код в СЕБРА на УЦ „Трендафила”.
4.  ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми банката, обслужваща УЦ „Трендафила” за закриването на набирателната сметка и прехвърлянето на наличността по сметка на Прокуратура на Република България в БНБ.
5. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се закрие кода по БУЛСТАТ на УЦ „Трендафила”, считано от 01.06.2014 г.


17. ОТНОСНО: Проучване на нормативната уредба, която третира въпросите за изплащане на порционни пари на магистратите във военните съдилища.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ решението на Комисия по правни въпроси по т. 1 от Протокол № 15/14.04.2014 г.
	2. Дирекция „Финанси и бюджет” да съобразява решението на Комисията по правни въпроси по т. 1 по Протокол № 15/14.04.2014 г.


19. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд Асеновград за изплащане на допълнително трудово възнаграждение, съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗСВ във връзка с чл. 259, ал. 1 от КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ относно искането от председателя на Районен съд Асеновград за изплащане на допълнително трудово възнаграждение, съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗСВ във връзка с чл. 259, ал. 1 от КТ.


20. ОТНОСНО: Информация относно участие в електронната анкета за дейността на ВСС за 2013 г. за интернет страницата на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията относно участие в електронната анкета за дейността на ВСС за 2013 г. на интернет страницата на ВСС.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд Видин за осигуряване на средства за закупуване на 10 нови компютри за поетапна подмяна на остаряла техника.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от ОС Видин с вх. № 11-06-354/22.04.2014 г., с искане за предоставяне на ..... за закупуване на 10 нови компютри за поетапна подмяна на остаряла техника.


22. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието, с което запознава ВСС с обстоятелствата около слягането на сградата на РС Бяла и намеренията за бъдещи действия по отстраняване на проблемите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от Министерство на правосъдието, с което запознава ВСС с обстоятелствата около слягането на сградата на РС Бяла и намеренията за бъдещи действия по отстраняване на проблемите.


23. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с приложен Проект на Пътна карта.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от Министерството на правосъдието с приложен Проект на Пътна карта.


24. ОТНОСНО: Проект на Процедура за публична реакция в случай на политическо вмешателство в съдебната власт и наказателното преследване.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :


1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Проект на Процедура за публична реакция в случай на политическо вмешателство в съдебната власт и наказателното преследване.
2. Комисия „Бюджет и финанси” предлага в т. 2.1. и в заглавието Процедура за публична реакция в случай на политическо вмешателство в съдебната власт и наказателното преследване да се заличат думите „и наказателното преследване”.
В т. 1. от Процедурата последен абзац след „представляващия ВСС” да се добави „или друг член на ВСС”.


25. ОТНОСНО: Годишен отчетен доклад за дейността на Националното бюро за правна помощ за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Годишния отчетен доклад за дейността на Националното бюро за правна помощ за 2013 г.


27. ОТНОСНО: Доклад от Михаил Кожарев – член на ВСС и ръководител на проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” по Договор за предоставяне на финансова помощ по ОПАК, съфинансиране на ЕС чрез Европейския социален фонд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА Проект на Стратегически план на Висшия съдебен съвет за целите на пилотно тестване на подхода на програмното бюджетиране в съдебната власт, разработен в изпълнение на Дейност 2 „Въвеждане на подхода за изготвянето на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт” по Договор № С11-15-5/04.09.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд по Проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт”.


28. ОТНОСНО: Проект на Решение за приемане на обобщен годишен доклад за дейността по Вътрешен одит в системата на Съдебната власт за периода 01.01.2013-31.12.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА обобщения годишен доклад за дейността по Вътрешен одит в системата на Съдебната власт за периода 01.01.2013-31.12.2013 г.
2. Обобщеният годишен доклад за дейността по вътрешен одит да се включи в доклада на Висшия съдебен съвет по чл. 20, ал. 3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.


30. ОТНОСНО: Одобряване Проект на писмо до органите на Съдебната власт с указание относно документите, които трябва да бъдат окомплектовани исканията им за закупуване на офис-оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на писмо до органите на съдебната власт с указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията им за закупуване на офис оборуване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

31. ОТНОСНО: Доклад от Мая Атанасова – главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна”. Необходимост от провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарти GSM (Глобална система за мобилни комуникации) и UMTS (Универсална мобилна телекомуникационна система) за нуждите на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Мая Атанасова – главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна”, да изготви Анализ, в който да съпостави техническите параметри на сега действащия договор и техническите изисквания, заложени в техническото задание.

32. НАСРОЧВА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА НА 14.05.2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА.



33. 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 на 15.05.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

Доклад от Михаил Кожарев – член на ВСС и ръководител на проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” по Договор за предоставяне на финансова помощ по ОПАК, съфинансиране на ЕС чрез Европейския социален фонд.
Проект на Решение за приемане на обобщен годишен доклад за дейността по Вътрешен одит в системата на Съдебната власт за периода 01.01.2013-31.12.2013 г.

		Разни 
1. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно определяне на третостепенен разпоредител, за откриване на код по БУЛСТАТ и код по СЕБРА на „Бюрото за защита” при главния прокурор”, считано от 01.06.2014 г.
2. Доклад Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно направено предложение от Главния прокурор на Р България за закриване на УЦ „Трендафила” като третостепенен разпоредител с бюджети в структурата на ПРБ, закриване на банковите сметки (транзитни, сметки за наличности и набирателните сметки, кодовете в СЕБРА и по БУЛСТАТ на УЦ „Трендафила”, считано от 01.06.2014 г.).


34. 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 на 22.05.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2014 г.
Корекции на бюджетите на органи на съдебната власт за 2014 г.
1. Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” към 28.04.2014 г.
2. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Сливен с цел 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, определени с решение от Протокол № 48/05.12.2013 г. и Протокол № 11/21.03.2013 г., т. 9 на ВСС.
3. Искане от Административен съд Пловдив за увеличаване на бюджета за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за доставка и монтаж на копирна машина ....., за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Съдебната власт за 2014 г.
4. Искане от административния ръководител от Административен съд Монтана за отпускане на средства за авариен ремонт на фасада.
Отлага
1. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за корекция на бюджета за 2014 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ.
2. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за корекция на бюджета за 2014 г. във връзка с изплащането на суми за облекло на новоназначен служител.
3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за корекция на бюджета за 2014 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по чл. 224 от КТ.
4. Искане от административния ръководител на Районен съд Исперих за корекция на бюджета за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка”, поради недостиг на средства за покриване на разходите на съда.
5. Искане от административния ръководител на Районен съд Тетевен за корекция на бюджета за 2014 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по чл. 354 от ЗСВ.
6. Искане от административния ръководител на Районен съд Пловдив за корекция по бюджета за 2014 г. за работно облекло до края на годината на магистрати и съдебни служители минали на безсрочен договор, върнали се от майчинство и новоназначени.
Разни
1. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно направено предложение от председателят на Окръжен съд Пазарджик за смяна на обслужващата банка „УниКредит Булбанк” АД, считано от 01.06.2014 г.



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


