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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  26
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  19 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” и Гинка Георгиева – ръководител сектор „ССС”.

При обсъжданията по точка 59 присъстваха: Соня Найденова - представляващ ВСС и председател на комисия „Международна дейност”, Магдалена Лазарова – член на ВСС и Калин Калпакчиев – член на ВСС.


2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2013 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2013 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


3. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.) с Програмен оператор Министерство на правосъдието и писмо № 61-00-81/11.06.2013 г. на Министерство на финансите.

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. във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.) с Програмен оператор Министерство на правосъдието и писмо № 61-00-81/11.06.2013 г. на Министерство на финансите, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ (СУБСИДИИ) – НЕТО с ....
в т.ч. по показатели, както следва:
Получени трансфери (субсидии/вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) – ....
Получени трансфери (+) – ....
2. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с .....
разпределени, както следва:
Функция „Отбрана и сигурност” – .....
Група „Съдебна власт” – .....
в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” – ......
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – .....
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” – ....
§ 10-00 “Издръжка” – .....
в т.ч. по бюджетните сметки на:
Висш съдебен съвет – .....
Национален институт на правосъдието – .....


4. ОТНОСНО: Корекция по бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2013 г., във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.) с Програмен оператор Министерство на правосъдието и писмо № 61-00-81/11.06.2013 г. на Министерство на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2013 г. с ...., във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.), както следва:
- по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
- по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ....
- по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” с ....
- по § 10-00 “Издръжка” със .....
ОБЩО: .....


5. ОТНОСНО: Корекция по бюджетната сметка на Висшия съдебен съвет за 2013 г., във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.) с Програмен оператор Министерство на правосъдието и писмо № 61-00-81/11.06.2013 г. на Министерство на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Висшия съдебен съвет за 2013 г. с ....., във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.), както следва:
- по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
- по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” с ....
- по § 10-00 “Издръжка” със ....
ОБЩО: ....


6. ОТНОСНО: Решение на ВСС по т. 31 от протокол № 52/06.12.2012 г. за предоставянето на информация от страна на Министерство на правосъдието относно размера на усвоените средства от отпуснатите чрез трансфер ..... на основание чл. 18 от ПМС № 367/29.12.2011 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Министерство на правосъдието да предостави информация на Висш съдебен съвет за размера на средствата, които са усвоени от отпуснатите чрез трансфери .... по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” от наличности по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт, на основание чл. 18 от ПМС № 367/2011 г. и чл. 18 от ПМС № 334/2010 г., за разходи за дейности по проектирането, строително ремонтни работи, строителен надзор и инвеститорски контрол на сградата, намираща се в гр. София, бул. Цар Борис III, № 54, в частта предоставена за управление на Министерство на правосъдието, за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура.


10. ОТНОСНО: Решение на ВСС по протокол № 23 от заседанието проведено на 13 юни 2013 г. за създаване на Работна група между представители на ВСС и Министерство на правосъдието във връзка с осигуряване на финансиране за преместването на Софийски районен съд в сградата на ул. „Цар Борис III”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Предлага на Висш съдебен съвет работна група в състав:
1. Михаил Кожарев – член на ВСС и председател на Комисия „Бюджет и финанси”
2. Камен Иванов – член на ВСС и член на Комисия „Бюджет и финанси”
3. Румен Георгиев – член на ВСС и член на Комисия „Бюджет и финанси”
4. Маргарита Радкова – директор дирекция „Финанси и бюджет”
5. Ирина Иванова – н-к отдел „Бюджетно финансиране”


11. ОТНОСНО: Корекция по бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Извършва вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-91 „Други разходи за СБКО” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждение” с .....


12. ОТНОСНО: Писмо от Върховен касационен съд с вх. № 11-01-067/13.06.2013 г. с искане 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 Върховен касационен съд за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., 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”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Русе 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.


15. ОТНОСНО: Информация на Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за I-во тримесечие на 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията на Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за I-во тримесечие на 2013 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на разходи на участници 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 ВСС и Окръжен съд гр. Варна за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Варна 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: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за възстановяване на разходи на участници в изпитни комисии за провеждане на конкурс за младши съдии и застрахователно обезщетение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Враца за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Враца 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.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... /застрахователно обезщетение/.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за възстановяване на разходи на участник в изпитни комисии за провеждане на конкурс за младши съдии и прокурори, за повишаване и преместване и за първоначално назначаване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Монтана за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Монтана 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.

19. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание писмо № 04-13-300/10.06.2013 г. на Министерство на финансите, с цел осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между Районен съд гр. Сандански и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Сандански по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.

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 писмо № 04-13-300/10.06.2013 г. на Министерство на финансите, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА ТРАТСФЕРИТЕ (СУБСИДИИ) – НЕТО с .....
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) - ....
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) – ....
2. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с ....
в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – .....


20. ОТНОСНО: Корекция на бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на основание писмо № 04-13-300/10.06.2013 г. на Министерство на финансите, във връзка с осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между Районен съд гр. Сандански и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Сандански по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2013 г., както следва:
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – ....
Средствата са за сметка на предоставения допълнителен трансфер по бюджета на съдебната власт в размер на ..... съгласно писмо на Министерство на финансите с изх. № 04-13-300/10.06.2013 г.


21. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд гр. Сандански с вх. № 11-07-888/12.06.2013 г. с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, СБКО, първите три дни болничен от работодател и изпълнение на сключен договор между Районен съд гр. Сандански и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Сандански по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Сандански по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” /за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г./.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по  бюджета на съдебната власт за 2013 г.
2. УТВЪРЖДАВА  вътрешно компенсирани промени по бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2013 г. както следва :
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения за временна нетрудоспособност по КСО за сметка на работодателя.
2.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
2.3. УВЕЛИЧАВА  бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... за изплащане на СБКО и обезщетения за временна нетрудоспособност по КСО за сметка на работодателя.
3. Предвид рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране, препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански да извършва разходите за възнаграждения на съдебни заседатели в рамките на утвърдените средства по бюджета на съда за 2013 г. 


22. ОТНОСНО: Писмо от Инспекторат към ВСС с вх. № 11-12-073/11.06.2013 г. за 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:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Инспекторат към ВСС за 2013 г. 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 възнаграждение” с .....


23. ОТНОСНО: Писма от органите на съдебната власт с искания за вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО и болнични.

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.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на лица изпълнители на услугата - архивиране на документи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. на Районен съд гр. Габрово по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за изплащане на възнаграждения.
Препоръчва разходите за изплащане на възнагражденията на лица изпълнители на услугата – архивиране на документи, да се извърши в рамките на бюджетната сметка на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица за насрочено разглеждане на нохд № 112/2013 г. за месец юни 2013 г., както и неразплатени задължения към вещи лица.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА искането за увеличаване на бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Разград за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., за изплащане на възнаграждения на вещи лица, да бъде подновено след анализ на изпълнението на бюджета към деветмесечието на 2013 г.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за закупуване на климатична техника за сървърно помещение.
Приложение: Извлечение от протокол № 24/11.06.2013 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 ВСС и Районен съд гр. Велики Преслав за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Велики Преслав с .... за закупуване на климатична техника за сървърно помещение.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации.
Приложение: Извлечение от протокол № 24/11.06.2013 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 ВСС и Районен съд гр. Троян за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Троян с ..... за закупуването на 3 броя компютърни конфигурации.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за озвучаване на две зали.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Луковит за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за озвучаване на две зали.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за заснемане на филм, с цел запазване на визуален спомен за времето, в което съда е използвал настоящата сграда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., с цел осигуряване на средства за заснемането на филм, който да представя времето, в което съда е използвал сградата на бул. Драган Цанков.


30. ОТНОСНО: Предложение от проф. Лазар Груев – председател на Върховния касационен съд за назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до произнасяне на Комисия „Съдебна администрация” на ВСС.


31. ОТНОСНО: Предложение от председателите на Окръжен съд гр. Смолян, Районен съд гр. Мадан и Районен съд гр. Чепеларе за промяна на границите и закриване на Районен съд гр. Чепеларе и за обявяване на конкурс за заемане на незает съдийски щат в Районен съд гр. Мадан.
Приложение: Справка за разходи – рекапитулация по параграфи и подпараграфи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение предложението от председателите на Окръжен съд гр. Смолян, Районен съд гр. Мадан и Районен съд гр. Чепеларе за промяна на границите и закриване на Районен съд гр. Чепеларе и за обявяване на конкурс за заемане на незает съдийски щат в Районен съд гр. Мадан.
2. Изпраща изготвената справка на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт.


32. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 29/21.05.2013 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно молба от ....... ......... на Окръжна прокуратура гр. Перник за възстановяване на заеманата длъжност и изплащане на трудовото възнаграждение за периода на отстраняването.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Перник.
2. Решението на комисията да се изпрати на ...... на Окръжна прокуратура гр. Перник.


33. ОТНОСНО: Решения на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората, Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” и Комисия по дисциплинарните производства относно Проект на Стратегия за управление на риска във ВСС, във връзка с изискванията на чл. 12, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решения на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората, Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” и Комисия по дисциплинарните производства относно Проект на Стратегия за управление на риска във ВСС, във връзка с изискванията на чл. 12, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.


37. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Кюстендил за смяна на обслужващата банка, считано от 01.09.2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки – набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Кюстендил да се обслужват от „Интернешънъл Асет Банк” АД, считано от 01.09.2013 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. Кюстендил.


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


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


39. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Сливен 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. Сливен 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 Окръжен съд гр. Сливен,  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.


40. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен 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 Окръжен 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 Окръжен съд гр. Търговище,  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.


41. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Монтана 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. Монтана 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 Окръжен съд гр. Монтана,  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.


42. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Военно-апелативен съд относно лихвен процент, с който се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на Военно-апелативен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Военно-апелативен съд относно лихвен процент, с който се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на Военно-апелативен съд.


43. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Хасково с вх. № 11-06-527/14.06.2013 г. относно лихвен процент, с който се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на Окръжен съд гр. Хасково.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Окръжен съд гр. Хасково с вх. № 11-06-527/14.06.2013 г. относно лихвен процент, с който се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на Окръжен съд гр. Хасково.


44. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Лом с вх. № 11-07-884/11.06.2013 г. относно лихвен процент, с който се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на Районен съд гр. Лом.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Лом с вх. № 11-07-884/11.06.2013 г. относно лихвен процент, с който се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на Районен съд гр. Лом.


45. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Кнежа за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент.
2. Одобрява изпълнението на препоръките за подобряване дейността на Районен съд гр. Кнежа, съгласно утвърдения план за действие и представената писмена информация.


46. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 23/27.05.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси във връзка с предложение от Славка Каменова – главен секретар на ВСС, относно необходимостта от изменение и допълнение на чл. 57 от ПОДВССНА.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до произнасяне на Комисия „Съдебна администрация” на ВСС.

 
47. ОТНОСНО: Проект на Правила за командироване на съдии, прокурори и следователи, препратени от Комисия по правни въпроси, за изразяване на становище и предложения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Подкрепя предложението на Комисия по правни въпроси, без възражения и допълнения.


48. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация” относно искане № 2556/2013 г. от Прокуратура на Република България за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „младши специалист-електротехник” в Национална следствена служба.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Съдебна администрация” по протокол № 22/05.06.2013 г., т. 2.


49. ОТНОСНО: Писмо от Вероника Николова – съдия в Апелативен съд гр. София и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, във връзка с покана за участие в 46-тата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани Мария Кузманова – член на ВСС, Вероника Николова - съдия в Апелативен съд гр. София и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела и Богдана Желявска – зам. председател на Софийски градски съд и член на Националната съдебна мрежа, за участие в 46-та среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе на 26 и 27 юни 2013 г. в гр. Дъблин, Ирландия.
1. Пътните разходи и разходите за нощувки на 25, 26 и 27 юни 2013 г. ще бъдат поети от Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет. 
2. Разходите за дневни и за медицински застраховки на командированите лица са за сметка на Висшия съдебен съвет.


50. ОТНОСНО: Командироване на Богдана Желявска – заместник – председател на Софийски градски съд, съдия от Международната Хагска мрежа и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела за участие в среща на Международната Хагска мрежа, организирана от Перманентното бюро на Хагската конференция по Международно частно право, която ще се проведе в периода 17-19 юли 2013 г., в гр. Лондон, Великобритания.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Богдана Николова Желявска – заместник - председател на Софийски градски съд, съдия от Международната Хагска мрежа и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела за участие в среща на Международната Хагска мрежа, организирана от Перманентното бюро на Хагската конференция по Международно частно право, за периода 16 - 19 юли 2013 г., в гр. Лондон, Великобритания.
1. Разходите за нощувка на 16 юли 2013 г. са за сметка на командированото лице.
2. Разходите за нощувки на 17 и 18 юли 2013 г. се поемат от Хагската конференция.
3. Разходите за пътни, дневни и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. Пътуването ще се извърши със самолет.


51. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 21/03.06.2013 г. от заседание на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 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 извлечение от протокол № 21/03.06.2013 г. от заседание на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”.


52. ОТНОСНО: Писмо вх. № 96-00-142/13.06.2013 г. от ...., гр. Велико Търново, до Министъра на правосъдието и ВСС с поставени конкретни въпроси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Отлага вземането на решение до изготвяне на становище по поставените въпроси от ......, гр. Велико Търново. 


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


53. ОТНОСНО: Решение по т. 39 от протокол № 25/12.06.2013 г. на комисия „Бюджет и финанси”, с което е възложено на ръководителите на международни и европейски проекти, с бенефициент ВСС, да предоставят информация на дирекция „Правна” за съответните проекти, дейности по тях, сроковете им за изпълнение и разходите предвидени по различните бюджети.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предоставя на дирекция „Правна” изложената в Приложение № 1 информация относно срока на договора, дейностите за изпълнение и разходите предвидени по бюджет съгласно сключен Договор № С 11-15-5/04.09.2012 г. между ВСС и УО на ОПАК за предоставяне на финансова помощ по проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт”.


54. ОТНОСНО: Докладна записка от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на ВСС относно освобождаване на гаранция за добро изпълнение по договор № 45-06-015/14.05.2012 г. между ВСС и „Лукойл България” ЕООД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА преписката на Комисия по правни въпроси на ВСС. 


55. ОТНОСНО: Предложение за становище по докладна записка от Славка Каменова – главен секретар на ВСС във връзка с чл. 107а от КТ.
Приложение: Извлечение от протокол № 26/10.06.2013 г. на Комисията по правни въпроси на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Подкрепя Вариант 2, с изключение на г-н Михаил Кожарев и г-н Румен Георгиев, които  подкрепят Вариант 1.


56. ОТНОСНО: Обсъждане на въпроси свързани със задълженията на ВСС в качеството му на възложител по смисъла на Закона за обществените въпроси, подзаконовата нормативна уредба и вътрешните актове.
Доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение доклада от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.
2. Възлага на директора на дирекция „Правна” спешно да се обобщят средствата за различните дейности във всички проекти, за да стартира провеждането на обществени поръчки.

57. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм относно командироване на одобрените при процедурата за подбор трима съдии за провеждане на стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека в изпълнение на Цел 2 „Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека” и Цел 3 „Изграждане на мрежа от съдии, специализирани в областта на човешките права” на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани - Илияна Тодорова Балтова - съдия в Окръжен съд - гр. Бургас и Ирина Миткова Ганева - съдия в Окръжен съд - гр. Разград, за участие в стаж в регистратурата на Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург, Република Франция, за срок от 1 година, считано от 28 юни 2013 г.
2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Цвета Стоянова Желязкова - съдия в Софийски районен съд, командирован в Софийски градски съд, за участие в стаж в регистратурата на Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург, Република Франция, за срок от 1 година, считано от 05 юли 2013 г.
3. Разходите за самолетни билети от България до Страсбург, Франция и обратно, както и разходите за още един двупосочен самолетен билет, който съответното лице ще може да използва за пътуване до България и обратно,  са за сметка на бюджета на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система".
4. Разходите за покриване на разликата в стандарта на живот в размер до 3 500 €  месечно за всеки командирован съдия са за сметка на бюджета на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”. В посочената месечна сума влизат следните допустими разходи:
- разходи за дневни пари в двоен размер и във валута, съгласно разпоредбите на Приложение № 2 към Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (Наредбата) и чл. 22 от Наредбата;
- разходи за хотелско настаняване и медицинска застраховка за първите 7 нощувки от периода на командироване;
- разходите за месечната вноска за медицинска застраховка по фактически размер;
- разходите за квартирни пари по фактически размери, на основание сключен договор за наем, но не повече от размерите в приложение № 2 към Наредбата и при условие, че общият размер на разходите за дневни пари, разходите за медицинска застраховка, размера за други полагаеми се по наредбата разходи и квартирните пари не надвишат месечната сума  за разликата  в стандарта. Съгласно чл. 25 от Наредбата, в квартирните пари се включват разходите за ползване на легло, резервацията за него, ако е необходима, утринна закуска, отопление, осветление, баня, телевизор, радио, телефон, такси и данъци. Разходите за междуградски и международни разговори, сервиз и възстановените данъци не се включват в квартирните пари. Всички други разходи са за сметка на дневните пари на командированите лица. 
5. Дава съгласие за ежемесечно превеждане на авансови суми по банкови сметки на  командированите съдии по  проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” в размер до 3500 € на  месец. За първия месец от командировката командированият ще получи аванс в размер на 3 500 €. През останалите месеци командированият ще получава авансово валутни средства за текущия месец след отчитане на изразходените средства от аванса за предходния месец. Ако командированият дължи валута за възстановяване по авансовия отчет за предходен месец, дължимите средства  ще се прихващат от аванса за текущия месец. Средствата ще бъдат привеждани на предварително посочена от командирования сметка.
6. По време на командироването ще се прилага следния режим на отчетност и контрол:
- За изразходените средства командированият следва да попълва валутен авансов отчет.
- Сканираният авансов отчет, с приложени към него копия от всяка страница на всички разходооправдателни документи за извършените разходи за определения отчетен период, заверени „Вярно с оригинала”, подписани от съответното командировано лице  и сканирани в PDF формат, се изпращат до 3-то число на месеца, следващ отчетния месец, във ВСС на електронната поща на ръководителя на проекта: HYPERLINK "mailto:g.karagiozova@vss.justice.bg" g.karagiozova@vss.justice.bg, с копие на електронната поща на счетоводителя на проекта: g.georgieva@vss.justice.bg.
- Разходооправдателните документи следва да съдържат задължителен текст, че извършените разходи са относими към съответния проект и са за негова сметка.
- В случай, че в цената по договора за наем не са включени всички разходи по чл. 25 от Наредбата, командированото лице следва да предостави съответните разходооправдателни документи, удостоверяващи, че разходите са направени при ползване на наетото жилище и за нуждите на командирования.
- Изразходените средства се утвърждават от ръководителя на проекта, като при необходимост той може да изиска представянето на финансовите отчети от командирования и в други срокове, както и на по-кратки отчетни периоди, за което предварително писмено информира командирования по електронна поща.
- В срока за представяне на валутния авансов отчет командированият представя на ръководителя на проекта и доклад за извършената работа, подписан от прекия му ръководител в Европейския съд по правата на човека.   
- Оригиналните отчети за изразходваната валута и разходооправдателните документи към тях се представят от командированото лице на ръководителя или на счетоводителя на проекта в срокове, както следва:
	За извършените до 31 август  2013г. разходи - до 15 септември 2013г. 

За извършените до 31 декември  2013г. разходи - до 15 януари 2014г.
За извършените до 30 април 2014г. разходи - до 15 май 2014г.;
За извършените до 30 юни 2014г. разходи – в 14-дневен срок от завръщането.
	7. Съгласно Общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна помощ по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, за недопустими разходи ще се считат:
- лихви по заеми, такси по услуги, свързани със заеми и такси за закъснели плащания;
- разходи по финансови транзакции и други чисто финансови разходи, с изключение на тези, свързани с банковите сметки, изискани от НМВнР, Националното координационно звено или приложимото национално законодателство и разходи по финансови услуги, наложени от договора за проекта;
- обезпечаване на загуби или потенциални бъдещи пасиви;
- загуби при обмен на валута, освен разходи описани в клаузи, изрично одобрени от НМВнР отделно за всяка програма; 
- възстановимо ДДС;
- разходи, които са покрити от други източници; 
- глоби, наказания и разходи по съдебни спорове; 
- излишни или неразумно извършени разходи.
8. За периода на командироването командированият запазва статута си и полагащото му се трудово възнаграждение, което се поема от бюджета на съдебната власт.
9. Във връзка с изграждане на вътрешна мрежа за обмен на информация между съдиите в България, командированите съдии се задължават да бъдат адресати на въпроси от свои колеги, свързани с функционирането на ЕСПЧ и неговата практика, по време и след приключване на проекта, да бъдат обучители, в това число и в обучителните програми на НИП.


58. ОТНОСНО: Доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС относно изпращане на документи по електронен път до Регистъра на Агенция за обществени поръчки и Официален вестник на Европейски съюз.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение доклада от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС относно изпращане на документи по електронен път до Регистъра на Агенция за обществени поръчки и Официален вестник на Европейски съюз.
2. Възлага на Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС да отправи запитване до изпълнителния директор на Агенция за обществени поръчки.


59. ОТНОСНО: Представена кандидатура от г-н Антон Гиргинов – прокурор във ВКП по обявени позиции по Втора заявка за принос към Полицейската мисия на ЕС в Афганистан.
На съвместно заседание на комисия „Бюджет и финанси” и Комисия “Международна дейност” на Висшия съдебен съвет се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ПРЕПРАЩА кандидатурата на Антон Гиргинов до дирекция „Човешки ресурси” в Министерство на външните работи.
2. Висшият съдебен съвет не е заинтересувана страна съгласно обявата по Втора заявка за 2013 г. за принос към Полицейската мисия на ЕС в Афганистан (EUPOL Afghanistan) публикувана на страницата на Министерство на външните работи и няма законово основание за поемане на финансов ангажимент.
3. В бюджета на съдебната власт не са предвидени финансови средства за обезпечаване на такива командировки.
4. Съвместно с Комисия „Международна дейност” да се внесе като допълнителна точка към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 20.06.2013 г. проект на решение.


60. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 20.06.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 20.06.2013 г.

1. Проект на решение за предоставянето на информация от страна на Министерство на правосъдието относно размера на усвоените средства от отпуснатите чрез трансфер .... на основание чл. 18 от ПМС № 367/29.12.2011 г. /в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 52/06.12.2012 г., т. 31/.
2. Проект на решение за създаване на Работна група между представители на ВСС и Министерство на правосъдието във връзка с осигуряване на финансиране за преместването на Софийски районен съд в сградата на ул. „Цар Борис III” /в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 23/13.06.2013 г./.


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 20.06.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2013 г.
2. Проект на решение за утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
3. Корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.) с Програмен оператор Министерство на правосъдието и писмо № 61-00-81/11.06.2013 г. на Министерство на финансите.
4. Корекция по бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2013 г., във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.) с Програмен оператор Министерство на правосъдието и писмо № 61-00-81/11.06.2013 г. на Министерство на финансите.
5. Корекция по бюджетната сметка на Висшия съдебен съвет за 2013 г., във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.) с Програмен оператор Министерство на правосъдието и писмо № 61-00-81/11.06.2013 г. на Министерство на финансите.
9. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание писмо № 04-13-300/10.06.2013 г. на Министерство на финансите, с цел осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между Районен съд гр. Сандански и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Сандански по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.
10. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание писмо № 04-13-300/10.06.2013 г. на Министерство на финансите, във връзка с осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между Районен съд гр. Сандански и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Сандански по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.
11. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО.
12. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Кнежа за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
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