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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  22
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  22 май 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 и Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2013 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 30.04.2013 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2013 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


2. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание Постановление № 36 на Министерския съвет от 2001 г. и Решение № 17/26.04.2013 г. на Междуведомствения съвет по Комплексната автоматизирана система за управление при извънредно, военно положение и/или положение на война за нуждите на Върховния касационен съд и Прокуратура на Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Предлага на Министъра на финансите да коригира бюджета на съдебната власт за 2013 г. ...... по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, на основание Постановление № 36 на Министерския съвет от 2001 г. и Решение № 17/26.04.2013 г. на Междуведомствения съвет по Комплексната автоматизирана система за управление при извънредно, военно положение и/или положение на война.


3. ОТНОСНО: Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2012 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на 23.05.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2012 г. по чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, който да бъде изпратен на Народното събрание и Сметната палата в законоустановените срокове.


4. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-028/09.05.2013 г. относно проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на съдебната власт. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-028/09.05.2013 г. относно проект на Постановление на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на съдебната власт. 
2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Финанси и бюджет” да поднови искането, след сформиране на Министерски съвет.


5. ОТНОСНО: Корекция на бюджетните сметки за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратура на Република България, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетните сметки за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България за 2013 г., в рамките на общата бюджетна сметка на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.


6. ОТНОСНО: Искане от Прокуратура на Република България за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. – вътрешно компенсирани промени, с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г. на Прокуратура на Република България, с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
1. НАМАЛЯВА §§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с ......
2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения” с ......


7. ОТНОСНО: Актуализация на бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2013 г.
Отложена по протокол № 21/15.05.2013 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Върховен административен съд за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Върховен административен съд с ...... с цел осигуряване на средства за текуща издръжка.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
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 и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии и извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
1.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
2. В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....

 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за доставка и инсталация на видеоконферентна система и суми за 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 Апелативен съд гр. Пловдив за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., за доставка и инсталация на видеоконферентна система.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” поради общ недостиг, във връзка с преместване на АдмС Сливен в нова сграда с разгърната площ 1399 кв.м.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Сливен за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., поради общ недостиг във връзка с преместване в нова сграда с разгърната площ 1399 кв.м.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


13. 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 по § 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.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за провеждане на хоспитации с цел информация и обмяна на опит, съгласно сключено споразумение за сътрудничество от 29.09.2009 г. между Административен съд гр. Велико Търново и Главния Административен съд Райнланд-Пфалц.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Велико Търново за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за провеждане на „Работно посещение за обмяна на опит” на магистрати от Административен съд гр. Велико Търново, Главния Административен съд и Върховния Конституционен съд в град Кобленц.
Средствата са за сметка от неразпределения резерв за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.  


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи на участник в среща на експертите по връзки с обществеността от органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Апелативен съд гр. Велико Търново за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Велико Търново с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на участие в среща на експерти по връзки с обществеността от органите на съдебната власт.


16. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Велико Търново с вх. № 11-06-400/13.05.2013 г. и писмо от председателя на Окръжен съд гр. Добрич с вх. № 11-06-401/13.05.2013 г. с искания за корекция на бюджетните сметки за 2013 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи на магистрати участвали в изпитни комисии за провеждане на конкурс за младши съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет, Окръжен съд гр. Велико Търново и Окръжен съд гр. Добрич за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Велико Търново с ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи по командироването на участник в изпитна комисия за провеждане на конкурс за младши съдии.
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Добрич с ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи по командироването на участник в изпитна комисия за провеждане на конкурс за младши съдии.


17. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив с вх. № 11-06-430/17.05.2013 г. с искане за корекция по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи на участници в изпитни комисии за провеждане на конкурс за младши съдии и участник в среща на експертите по връзки с обществеността от органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Пловдив за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Пловдив с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи по командироването на участници в изпитни комисии за провеждане на конкурс за младши съдии.
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Пловдив с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в среща на експерти по връзки с обществеността от органите на съдебната власт.


18. ОТНОСНО: Писма от Окръжен съд гр. Враца с вх. № 11-06-399/13.05.2013 г. и от Окръжен съд гр. Добрич с вх. № 11-06-402/13.05.2013 г. с искания за корекции по бюджетните сметки за 2013 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи на лица участвали в работни групи за изработване на ПАРОАВАС и среща на експертите по връзки с обществеността от органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет, Окръжен съд гр. Враца и Окръжен съд гр. Добрич за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Враца с ...... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в работна група за изработване на ПАРОАВАС.
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Добрич със .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в среща на експерти по връзки с обществеността от органите на съдебната власт.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за възстановяване на разходи на съдебен служител участвал в работна група за изработването на ПАРОАВАС и магистрат участвал в изпитна комисия за провеждане на конкурс за младши съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Ловеч за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Ловеч с ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи по командироването на участник в изпитна комисия за провеждане на конкурс за младши съдии.
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Ловеч със ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи по командироването на участник в работна група за изработване на ПАРОАВАС.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за плащане на доставено устройство суич (switch) за работата на компютърната мрежа в съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препоръчва разхода за изплащане на доставено устройство суич (switch) за осигуряване работата на компютърната мрежа в съда, да се извърши в рамките на бюджетната сметка на съда по § 10-00 „Издръжка”. 


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Троян за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС, за изразяване на становище.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до произнасяне на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. UPS и 2 бр. информационни дисплея.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Балчик за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване на 1 бр. UPS и 2 бр. информационни дисплея на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС, за изразяване на становище.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация, 1 брой мрежово двустранно печатащо устройство и 1 брой UPS.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Ардино за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. с ......, за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация, 1 брой мрежово двустранно печатащо устройство и 1 брой UPS на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС, за изразяване на становище.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации, 4 бр. UPS, 1 бр. мултифункционално устройство и 6 бр. принтери.
Приложение: Извлечение от протокол № 17/10.05.2013 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Стара Загора за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Стара Загора с ...... за закупуването на 2 бр. компютърни конфигурации.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Стара Загора за 2013 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ......
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Стара Загора с ...... за закупуването на 4 бр. персонални принтери.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Стара Загора за 2013 г., както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ......
3.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Стара Загора с .... за закупуването на 2 бр. UPS.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „JES” за съдебно-изпълнителната служба.
Приложение: Извлечение от протокол № 16/23.04.2013 г. от заседание на КПКИТС.

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 Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Елин Пелин за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със .....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Елин Пелин със ..... за закупуването на програмен продукт „JES” за съдебно-изпълнителната служба.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „JES”.
Приложение: Извлечение от протокол № 17/10.05.2013 г. от заседание на КПКИТС.

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 Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Харманли за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със .....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Харманли със ..... за закупуването на програмен продукт „JES”.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за използване на средства от възстановена сума за ремонт на асансьор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ на Административен съд гр. Пазарджик за изразходване на ..... по § 10-30 „Текущ ремонт”, за ремонт на асансьорна уредба.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за сервизно извънгаранционно обслужване на пожароизвестителна инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Генерал Тошево за 2013 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” със .... за сервизно извънгаранционно обслужване на пожароизвестителна инсталация.
2. НАПОМНЯ на административния ръководител, че съгласно т. 14 от протокол № 6/14.02.2013 г. на заседание на ВСС има приети Указания относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2013 г. Съгласно тях следва да приоритизира разходите си и да поема задължения само в рамките на утвърдените разходи по бюджетната сметка на съда за 2013 г. Поемането на задължения за 2013 г. при допускането, че ще бъдат осигурени средства от допълнителни източници на финансиране се счита за нарушаване на финансовата дисциплина по смисъла на ЗУДБ.


30. ОТНОСНО: Постъпило коригирано искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за тържествено откриване на ремонтираната съдебна палата и празник на гр. Пазарджик, както и за машинно измиване и полиране на мозайката на коридори и стълбища в съдебната палата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

С решение по протокол № 20/13.05.2013 г. комисия „Бюджет и финанси” се е произнесла по искането на Окръжен съд гр. Пазарджик, за предоставяне на средства по бюджетната сметка за 2013 г. във връзка с тържествено откриване на ремонтираната съдебна палата, празник на гр. Пазарджик на 21.05.2013 г. и измиване и полиране на мозайката на коридори и стълбища в съдебната палата в гр. Пазарджик. 


31. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 27/17.05.2013 г. от извънредно заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно проекти на решения за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” във ВКС - НК, ВКС - ТК, ВАС и Специализиран наказателен съд, за „прокурор” във ВКП, ВАП и Специализирана прокуратура, за „следовател” в Следствен отдел в Специализирана прокуратура.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Средствата за трудови възнаграждения за длъжностите, за които е направено предложение за провеждане на конкурс за първоначално назначаване съгласно протокол № 27/17.05.2013 г. на КПА могат да бъдат обезпечени за сметка на икономии реализирани по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” към 30.04.2013 г. Анализът е извършен на база на данни от касовия отчет към 30.04.2013 г. и данни от ФРА за брутните работни заплати за м. април.
2. Да се изиска информация от Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи за предстоящите конкурси, които ще се организират след предложените в протокол № 27/15.05.2013 г. на КПА, както и органите на съдебната власт и броя на магистратите за които се отнасят. Информацията е необходима, за да може Комисия „Финанси и бюджет” да се произнесе предварително относно финансовата обезпеченост на бъдещите конкурси.


32. ОТНОСНО: Анализ относно лихвените проценти, с които се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема анализа по отношение на лихвените проценти, с които се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на органите на съдебната власт.
2. Препоръчва на административните ръководители на органите на съдебната власт да предприемат действия за подписване на допълнително споразумение/анекс към сключените договори за банково обслужване, с което да договорят лихвени проценти не по-ниски от 1.95% и/или да приложат указанията на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 4/23.01.2013 г. за смяна на обслужващата банка.
3. Анализът и решението на Комисията да се изпратят до органите на съдебната власт за сведение и изпълнение.


33. ОТНОСНО: Предложение за корекция на бюджета на Висш съдебен съвет за аванс по проекти на Норвежкия финансов механизъм.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ изпратеното с писмо № 04-00-135/07.05.2013 г. на ВСС предложение за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет, по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” на ВСС и проект „Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието” на НИП.


34. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно възстановяване на погрешно извършен превод по сметката на ВСС от ТД на НАП гр. Велико Търново.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде възстановена сумата ....... на ТД на НАП гр. Велико Търново, за да бъде правилно разпределена по сметката на Комисия за регулиране на съобщенията гр. София.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за нуждите на Районна прокуратура гр. Малко Търново 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. Малко Търново.


40. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с писмо от председателя на Административен съд гр. Видин относно направен анализ на разходи - ползи при инсталирането на ПОС терминални устройства. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение изложените мотиви с писмо изх. № 387/08.05.2013 г. на председателя на Административен съд гр. Видин, относно отказ за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.


41. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Перник 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. Перник 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. Перник, 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.
42. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Военно – апелативен съд 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 Военно - апелативен съд 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 Военно – апелативен съд, 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.


43. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Пирдоп 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. Пирдоп 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. Пирдоп, 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. Велико Търново.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Велико Търново 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 Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, 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.


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 Районна прокуратура гр. Перник.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


46. ОТНОСНО: Доклад от Мая Атанасова – ст. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” относно договор № 45-06-016/12.06.2012 г. за обслужване по трудова медицина, сключен между Висшия съдебен съвет и „Актива 1” ООД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише с „Актива 1” ООД анекс за продължаване на договор № 45-06-016/12.06.2012 г. за обслужване по трудова медицина за срок от 1 (една) година, без промяна на останалите клаузи по договора.


47. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 16/08.05.2013 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно предложение за командироване на Богдана Желявска – зам. председател на Софийски градски съд за участие в среща на работната група по приложението на медиацията в производствата по семейно право на Европейската мрежа по граждански и търговски дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 16/08.05.2013 г., т. 1.


49. ОТНОСНО: Писмо от Държавна агенция „Архиви” с вх. № 96-00-173/15.05.2013 г., с поставени въпроси относно приложението на чл. 5, буква „к” от Закона за държавните такси. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Присъединява се към становището на Комисия по правни въпроси, тъй като Висшият съдебен съвет няма правомощия да тълкува закона и да дава указания по неговото прилагане.


50. ОТНОСНО: Заявление от ...... с вх. № 94-00-371/14.05.2013 г. относно плащането на ДТ с таксови марки.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение заявление от ...... с вх. № 94-00-371/14.05.2013 г. относно плащането на ДТ с таксови марки.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


51. ОТНОСНО: Становище от Министерство на финансите във връзка с предложение за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на съдебната власт за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение становище от Министерство на финансите във връзка с предложение за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


57. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 17/15.05.2013 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” относно командироване на Вероника Николова – съдия в Апелативен съд - гр. София и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела и Дочка Върбева - съдия в Апелативен съд - гр. Пловдив и член на Националната съдебна мрежа, за участие в 45-тата среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе на 29 и 30 май 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия.   

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани Вероника Николова – съдия в Апелативен съд - гр. София и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела и Дочка Върбева - съдия в Апелативен съд - гр. Пловдив и член на Националната съдебна мрежа, за участие в 45-тата среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе на 29 и 30 май 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия.   
2. Пътните разходи са за сметка на  Европейската Комисия, като пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за нощувка на 29 май 2013 г. са за сметка на  Европейската Комисия.
4. Разходите за нощувка 30 май 2013 г., дневни и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
5. Определя квартирни пари за нощувка на 30 май 2013 г. по фактически размер.


58. ОТНОСНО: Kорекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание  Постановление № 109 от 07.05.2013 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г., за текущи разходи на Прокуратурата на Р.България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на  основание Постановление № 109 от 07.05.2013 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г., за текущи разходи на Прокуратурата на РБългария и писмо изх. № 61-00-73/21.05.2013 г.  на Министерство на финансите, както следва:

І.УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ (СУБСИДИИ) – НЕТО С .....
в т.ч. по показател и подпоказател, както следва:
 Получени трансфери /субсидии, вноски/ от ЦБ (нето) .....
 Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) .....
в т.ч. по бюджетната сметка на Прокуратура на РБ: .....

ІI. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ  С:				       ...
в т.ч. разпределени, както следва:
Функция “Отбрана и сигурност”	 - .....
Група “Съдебна власт” - .....
Текущи разходи - .....
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” - .....
§ 10-00 „Издръжка” -  .....
Капиталови разходи - ......	
§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” - .....


59. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г., на основание ПМС 109/07.05.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт  за текущи разходи за Прокуратурата на РБ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г. с ..... на основание ПМС 109/07.05.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за текущи разходи за Прокуратурата на РБ, както следва:
- по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
- по § 10-00 „Издръжка” с .....
- по § 53-00 „Придобиване на недълготрайни материални активи” с ....
ОБЩО: .....


60. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 23.05.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 23.05.2013 г.

1. Корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание  Постановление № 109 от 07.05.2013 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г., за текущи разходи на Прокуратурата на Р.България.
2. Предложение за корекция по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г., на основание ПМС 109/07.05.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт  за текущи разходи за Прокуратурата на РБ.
3. Проект на решение относно настаняване и сключване на договор за наем на имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на Министерство на правосъдието за нуждите на Висшия съдебен съвет.


61. 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 23.05.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2013 г.

2. Предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание Постановление № 36 на Министерския съвет от 2001 г. и Решение № 17/26.04.2013 г. на Междуведомствения съвет по Комплексната автоматизирана система за управление при извънредно, военно положение и/или положение на война за нуждите на Върховния касационен съд и Прокуратура на Република България.
3. Предложение за корекция на бюджета на Висш съдебен съвет за аванс по проекти на Норвежкия финансов механизъм.
4. Проект на решение за утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
5. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО.
6. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише с „Актива 1” ООД анекс за продължаване на договор № 45-06-016/12.06.2012 г. за обслужване по трудова медицина.
7. Проект на решение за одобряване на план-сметка за организацията на Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, София, 5 – 7 юни 2013 г.







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









