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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  19
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  24 април  2013 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – за председател
Каролина Неделчева
Камен Иванов
Румен Георгиев 

ОТСЪСТВА: Михаил Кожарев

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.


1. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на Република България с вх. № 04-14-044/18.04.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмо от Главния прокурор на Република България с вх. № 04-14-044/18.04.2013 г.
2. Да се уведоми Главния прокурор на Република България, че с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 13/04.04.2013 г. е изпратено писмо с изх. № 04-14-046/09.04.2013 г. до Министъра на финансите с предложение да бъде извършена корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., а именно да бъде увеличен с ....., от които за бюджета на Прокуратурата на Република България предложението е за .....


2. ОТНОСНО: Писмо от Софийски градски съд с вх. № 11-06-333/19.04.2013 г., с искане 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 Софийски градски съд 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”.

3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

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 окръжен 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. Сливница за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....


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


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 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 Районен 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.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ...., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” със ...., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., съгласно Приложение № 1.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на превод от български на немски език и възнаграждения за сметка на работодателя за първите три дни от временна нетрудоспособност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането на Военен съд гр. Сливен за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за изплащане на превод от български на немски език. При необходимост след приключване на шестмесечието и анализ на изпълнението на бюджета за периода ще бъде извършена корекция, след представяне на мотивирано предложение от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Военен съд гр. Сливен за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за сметка на работодателя за първите три дни от временна нетрудоспособност на основание § 22о от ПРЗ на КСО, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” със ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ....


9. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд гр. Ивайловград с вх. № 11-07-565/15.04.2013 г., с искане за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и първите три дни болничен от работодател.
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. Ивайловград 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 възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Ивайловград 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” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с ....


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на хонорари на съдебни заседатели по ведомост, възнаграждения за 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. Хасково 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. Хасково 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” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с .....
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Хасково 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 .....


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за изграждане на врата на остъкляването на асансьорна шахта.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Шумен за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” със ...., за изграждане на врата на остъкляването на асансьорна шахта.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г. 


12. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България изх. № 811/05.04.2013 г., с искане за осигуряване на средства за извършване на противопожарни мероприятия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение по направеното искане за следващо заседание на комисията.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изработка на стелажи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Ямбол за 2013 г., поради високата цена на приложената оферта.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изграждане на пожароизвестителна инсталация и доставка и монтаж на „антипаник” брава за входна врата, съгласно разпореждане на РУ на ПБС – гр. Разлог.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Разлог за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за доставка и монтаж на „антипаник” брава.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г. 
2. ИЗПРАЩА искането в частта за изграждане на пожароизвестителна инсталация на Министерство на правосъдието, по компетентност.


15. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Бургас с вх. № 11-06-324/17.04.2013 г. до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС, относно изграждане на рампа пред Съдебна палата – Бургас.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от председателя на Окръжен съд гр. Бургас с вх. № 11-06-324/17.04.2013 г. до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС.


16. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към ВСС и Директора на НИП за I - во тримесечие на 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява направените разходи за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за І – во тримесечие на 2013 г.
2. Одобрява направените разходи за командировки на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за І – во тримесечие на 2013 г.
3. Приема за сведение информацията относно получените и изразходваните командировъчни пари на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Главния прокурор на Република България и на Директора на  Националния институт на правосъдието за І – во тримесечие на 2013 г.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за нуждите на Районна прокуратура гр. Разлог 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. Разлог.


19. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Дряново 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. Дряново 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. Дряново.


20. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Крумовград 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. Крумовград 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. Крумовград, 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.


21. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Елена 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. Елена 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. Елена, 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.


22. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Харманли 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. Харманли 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. Харманли, 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.


23. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Кубрат 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. Кубрат 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. Кубрат, 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.


24. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Търговище за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Административен съд гр. Търговище да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка и набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Административен съд гр. Търговище, във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


25. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Видин 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. Видин 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 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжен съд гр. Видин, във връзка с искането им за монтиране на четири броя ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


26. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Свиленград 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. Свиленград 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. Свиленград, 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.


27. 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. Силистра. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Силистра да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Силистра, във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


28. ОТНОСНО: Предложение от 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. Кърджали. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Кърджали да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Кърджали, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


29. 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. Кюстендил. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


30. 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. Разград. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Разград 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 транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Разград, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


31. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Котел за увеличаване на щатната численост на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение предложение от председателя на Районен съд гр. Котел за увеличаване на щатната численост на съда.
2. ИЗПРАЩА уведомление до Комисия съдебна администрация за наличието на финансов ресурс за възнаграждение на ½ щатна бройка „системен администратор” - II степен.


32. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно информация от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Дряново, във връзка с изпълнение на решение на ВСС по протокол № 8/28.02.2013 г., т. 20.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
 
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на препоръките дадени в одитния доклад за извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Дряново, съгласно представената информация от и.ф. на административен ръководител.


33. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд изх. № 581/16.04.2013 г., с молба за изразяване на становище относно неплатени части от трудови възнаграждения за период от 27 месеца.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до произнасяне на Комисия по правни въпроси.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


37. ОТНОСНО: Съгласуване проект на доклад и проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
 
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА проект на доклад и проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


40. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 25.04.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 25.04.2013 г.

1. Съгласуване проект на доклад и проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


41. 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 25.04.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

2. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО.

3. Проект на решение относно получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към ВСС и Директора на НИП за I - во тримесечие на 2013 г.

4. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно информация от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Дряново, във връзка с изпълнение на решение на ВСС по протокол № 8/28.02.2013 г., т. 20.





ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           							ДИМИТЪР УЗУНОВ





