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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  24
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  5 юни 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: Писмо от г-н Марин Райков – министър председател и министър на външните работи относно възможностите за задоволяване на най-належащите нужди на съдебната власт от сграден фонд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от г-н Марин Райков – министър председател и министър на външните работи относно възможностите за задоволяване на най-належащите нужди на съдебната власт от сграден фонд.


2. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието до председателя на Държавна агенция „Архиви”, с копие до ВСС, във връзка с образувана преписка по повод поставени искания за тълкуване на Закона за държавните такси от Държавна агенция „Архиви”. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието до председателя на Държавна агенция „Архиви”, с копие до ВСС, във връзка с образувана преписка по повод поставени искания за тълкуване на Закона за държавните такси от Държавна агенция „Архиви”. 
 

3. ОТНОСНО: Доклад от Кристина Зоксимова - главен експерт в отдел „Бюджетно финансиране”, дирекция „Финанси и бюджет” относно корекции на бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г., във връзка с участие на магистрати в комисии за конкурси провеждани от ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявените конкурси за младши прокурори в районните прокуратури, да се изплащат от съответните прокуратури по месторабота на магистратите.
1. 	УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с .....
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2013 г. с .....
3. Възнагражденията на хабилитираните членове на конкурсните комисии в размер на ....., следва да се изплатят от бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г., съгласно приложените списъци.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово 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. Оряхово 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”.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на суми от СБКО, за отпускане на еднократни помощи на продължително боледували служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
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.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....


6. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд гр. Хасково с вх. № 11-06-480/30.05.2013 г. с искане за корекция по бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”, с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи на 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. Хасково за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Хасково 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.  


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за изплащане на облекло на служителка завърнала се от отпуск по майчинство и възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност.

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. Пирдоп за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Пирдоп за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., за изплащане на облекло на служителка завърнала се от отпуск по майчинство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за закупуване на 15 бр. компютърни конфигурации и 5 бр. принтери.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Софийски апелативен съд за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. с ...., за закупуване на 15 бр. компютърни конфигурации и 5 бр. принтери, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за извършен авариен ремонт на противопожарна инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за отпускане на средства за ремонта на пожароизвестителната система на Районен съд гр. Ботевград.
ПРЕДЛАГА на административния ръководител на съда да уточни датата на издаване на разрешение за експлоатация на сградата и ако петгодишният гаранционен срок не е изтекъл, да насочи искането си към Министерство на правосъдието.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за извършване на текущ ремонт на освободени помещения за деловодства и четири климатика за същите. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Плевен за 2013 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” със .... за ремонт на деловодства (...) и доставка и монтаж на климатици (....).
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за утвърждаване извършените представителни разходи за тържествено откриване на ремонтираната съдебна палата и празник на гр. Пазарджик на 21.05.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат утвърдени в рамките на бюджетната сметка, извършените представителни разходи по §§ 10-98 „Други разходи некласифицирани в други параграфи и подпараграфи” на Окръжен съд гр. Пазарджик в размер на .... за тържествено откриване на ремонтираната съдебна палата и празник на гр. Пазарджик на 21.05.2013 г.


13. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Военно-апелативен съд за определяне на допълнително възнаграждение на Петя Стойнева Гергова – експерт „Връзки с обществеността” във Военно-апелативен съд с присъдена образователна и научна степен „доктор”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съгласно решение на ВСС по протокол № 42/05.12.2007 г., т. 12.5., допълнителното парично възнаграждение се определя от административния ръководител в посочените размери при условие, че темата на защитения докторат съответства на характера на извършваната работа и на изискванията, поставени в съответната длъжностна характеристика.


15. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Дупница 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. Дупница 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 Районен съд гр. Дупница, 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.


16. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Белоградчик 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. Белоградчик 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. Белоградчик, 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.


17. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд София-град във връзка с получени указания за предприемане на действия за стартиране и прилагане на процедура по картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от председателя на Административен съд София-град във връзка с получени указания за предприемане на действия за стартиране и прилагане на процедура по картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.


18. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд София-град във връзка с получени указания за предприемане на действия за подписване на допълнително споразумение/анекс към сключените договори за банково обслужване, с което да се договорят лихвените проценти.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от председателя на Административен съд София-град във връзка с получени указания за предприемане на действия за подписване на допълнително споразумение/анекс към сключените договори за банково обслужване, с което да се договорят лихвените проценти.


19. ОТНОСНО: Доклад от Мая Атанасова – ст. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” относно необходимост от сключване на договор за абонаментно техническо обслужване на следните видове инсталации и съоръжения: отопление, вентилация, климатизация (ОВК), автоматизация на ОВК и водопровод и канализация ВиК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Дамян Бакалов – началник служба – техническо звено в АВСС да събере още оферти, които да докладва на заседанието на комисията, което ще се проведе на 19.06.2013 г. 


20. ОТНОСНО: Доклад от Мая Атанасова – ст. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” относно необходимост от сключване на договор за абонаментно техническо обслужване и ремонт на непрекъсваемо токозахранващо устройство – UPS.

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 „Еврогруп – 33” ЕООД анекс за продължаване на договор № 45-09-019/10.07.2012 г. за абонаментно техническо обслужване и ремонт на непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за срок от една година.
 

21. ОТНОСНО: Доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВСС”, Светла Иванова – н-к отдел „ВО”, Ирина Иванова – н-к отдел „БФ”, Денка Русева – гл. експерт – счетоводител и Мартин Величков – мл. експерт – юрисконсулт, дирекция „Международна дейност”, АВСС относно проведен информационен ден за Висшия съдебен съвет и Върховния административен съд, организиран от Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВСС”, Светла Иванова – н-к отдел „ВО”, Ирина Иванова – н-к отдел „БФ”, Денка Русева – гл. експерт – счетоводител и Мартин Величков – мл. експерт – юрисконсулт, дирекция „Международна дейност”, АВСС относно проведения информационен ден за Висшия съдебен съвет и Върховния административен съд, организиран от Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”.


22. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 19/29.05.2013 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно командироване на Павлина Стефанова Панова - заместник председател на Върховния касационен съд и национален представител на Република България в Съвместния надзорен орган на Евроджъст, за участие в пленарна сесия на Органа, която ще се проведе на 21 и 22 юни 2013 г., в гр. Хага, Холандия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Павлина Стефанова Панова - заместник - председател на Върховния касационен съд за участие в пленарна сесия на Съвместния надзорен орган на Евроджъст, за периода 20-23 юни 2013 г. в гр. Хага, Холандия.
1. Пътните разходи и разходите за нощувки са за сметка на Евроджъст, като пътуването ще се осъществи със самолет.
2. Разходите за дневни и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


23. ОТНОСНО: Молба от председателя на Административен съд гр. Бургас с вх. № 11-11-159/30.05.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение молба от председателя на Административен съд гр. Бургас с вх. № 11-11-159/30.05.2013 г.


24. ОТНОСНО: Заявление от инж. Марин Колев Тодоров във връзка с доброволно изпълнение на парично притезание.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до произнасяне на дирекция „Правна”, отдел „Нормативна дейност и процесуално представителство”.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


25. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно плащане по договор № 45-06-018/13.03.2013 г. между ВСС и „Импауър сълюшънс” ЕООД с предмет на услугата изготвяне на документация по ЗОП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати ... с ДДС – по договор № 45-06-018/13.03.2013 г. между ВСС и „Импауър сълюшънс” ЕООД в изпълнение на проект по ОПАК с наименование „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт”, договор № С11-15-5/04.09.2012 г.
Сумата да се изплати със средства от МФ.


27. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 21/04.06.2013 г. от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт във връзка с решение на КБФ по протокол № 23/29.05.2013 г. относно подадени проектни идеи от ВСС по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт по протокол № 21/04.06.2013 г., т. 1.


28. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 21/04.06.2013 г. от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт във връзка с решение на КБФ по протокол № 23/29.05.2013 г. относно проект на Стратегия за управление на риска във ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Връща на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт решението по т. 2. от протокол № 21/04.06.2013 г. за посочване на нейните цели и приоритети за развитие за периода 2013 г. – 2015 г.
 

29. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Несебър за предприемане на действия за издаване на ново разрешение за строеж, във връзка с реализиране на отстъпеното от Община Несебър право на строеж на обект „Съдебна палата – гр. Несебър”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията, за доокомплектоване на преписката.


30. 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 06.06.2013 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 за корекции на бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г., във връзка с участие на магистрати в комисии за конкурси провеждани от ВСС.

4. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише с „Еврогруп – 33” ЕООД анекс за продължаване на договор № 45-09-019/10.07.2012 г. за абонаментно техническо обслужване и ремонт на непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS).







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









