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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  27
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  26 юни 2013 г.



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

ОТСЪСТВА: Румен Георгиев 


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия, болнични от работодател и 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 Върховен административен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Русе за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. В изпълнение на изискванията на чл. 31 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 Административен съд гр. Русе за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Русе за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност.
3. 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.
3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Русе за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .....
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Русе за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., за изплащане на суми от СБКО на магистрати и съдебни служители.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военен съд гр. София за 2013 г.  по § 01-00 „Заплати” с ....


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула 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 Районен съд гр. Кула за 2013 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. София за осигуряване на средства за пътуване на съдиите от Военен съд гр. София, на основание чл. 226 от Закона за отбраната и въоръжените сили.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УКАЗВА на административния ръководител на Военен съд гр. София разходите с цел осигуряване на средства за пътуване, на основание чл. 226 от Закона за отбраната и въоръжените сили да се извършат в рамките на бюджетната сметка. При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна от § 10-00 „Издръжка” в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


6. ОТНОСНО: Корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. във връзка с решение на КПКИТС по протокол № 25/18.06.2013 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на 27.06.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на  решение по т. 1 от протокол № 25/18.06.2013 г. на КПКИТС:
1. ДАВА съгласие да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г., както следва:
1.1.  НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .... 
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на окръжните съдилища и Софийски градски съд за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., с цел осигуряване на средства за придобиване на компютърни конфигурации за нуждите на системата ДЕЛФИ, съгласно приложение № 1.
1.3. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със ..... 
1.4. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на окръжните съдилища и Софийски градски съд за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ..., с цел осигуряване на средства за придобиване на скенери за нуждите на системата ДЕЛФИ, съгласно приложение № 1.
1.5. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ..... 
1.6. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на окръжните съдилища и Софийски градски съд за 2013 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ... с цел осигуряване на средства за придобиване на OCR софтуер за нуждите на системата ДЕЛФИ, съгласно приложение № 1.


2. ДАВА съгласие да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г., както следва / Приложение № 8 - Други на КПКИТС/ :
2.1.  НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .... 
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски градски съд  за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....  с цел осигуряване на средства за придобиване на Комуникационен шкаф – RACK.
2.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски градски съд  за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....  с цел осигуряване на средства за придобиване на  суич - 28 port Giabit Managed Switch.
2.4. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски градски съд  за 2013 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .....  с цел осигуряване на средства за придобиване на лиценз за софтуер за виртуализация -  WWMware vSphere Essentials Plus Kit. 
2.5. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Върховен касационен съд  за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....  с цел осигуряване на средства за окабеляване и доставка, монтаж и настройка на пасивно и активно мрежово оборудване за нуждите на Софийски градски съд.
2.6. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна  за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....  с цел осигуряване на средства за придобиване на  суич.
2.7. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Благоевград за 2013 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ....  с цел осигуряване на средства за придобиване на лицензи  Domino server – 50 бр.
2.8. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград за 2013 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ....  с цел осигуряване на средства за придобиване на лицензи  Domino server – 65 бр.
2.9. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Балчик за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на  два броя информационни табла.
2.10. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Велики Преслав за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на сторидж.
3. ДАВА съгласие да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г., както следва / Приложение № 0 - Спешни на КПКИТС/ :
3.1.  НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ..... 
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Варна за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на сървър за обмен на информация във връзка с ЕИСПП.
3.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....  с цел осигуряване на средства за придобиване на сървър за обмен на информация във връзка с ЕИСПП.
3.4. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Пловдив за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ... с цел осигуряване на средства за придобиване на сървър за обмен на информация във връзка с ЕИСПП.
3.5. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на сървър за обмен на информация във връзка с ЕИСПП.
3.6. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Гоце Делчев за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на  7 бр. батерии за UPS сървър.
4. ДАВА съгласие да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г., както следва:
4.1.  НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .... 
4.2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., с цел осигуряване на средства за придобиване на сървъри, съгласно приложение  № 2.
5. ДАВА съгласие да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г., както следва:
5.1.  НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .... 
5.2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на компютърни конфигурации, съгласно приложение № 2.
5.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на 10 бр. компютри.
5.4. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Харманли за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на един компютър.
5.5. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Елена за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на 3 бр. компютри.
6. ДАВА съгласие да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г., както следва:
6.1.  НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .... 
6.2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., с цел осигуряване на средства за придобиване на UPS за сървъри, съгласно приложение № 2.
6.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Стара Загора за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на  един UPS за сървър.
6.4. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кърджали за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на един UPS за сървър.
6.5. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Велики Преслав за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на един UPS за сървър.
6.6. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Балчик за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на един UPS за сървър.
7. ДАВА съгласие да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г., както следва:
7.1.  НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .... 
7.2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел осигуряване на средства за придобиване на принтери, съгласно приложение № 2.
7.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на  3 бр. принтери.
8. ДАВА съгласие да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г., както следва:
8.1.  НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ..... 
8.2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” със ...., с цел осигуряване на средства за придобиване на персонални UPSи,  съгласно приложение № 2.
8.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на 2 бр. персонални UPSи.
9. ДАВА съгласие да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г., както следва:
9.1.  НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с  .... 
9.2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... цел осигуряване на средства за придобиване на скенери, съгласно приложение № 2.
9.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливен за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на 3 бр.скенери.
9.4. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Разлог за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на 1 бр.скенер.
9.5. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Провадия за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на 1 бр.скенер.
10. ДАВА съгласие да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г., както следва:
10.1.  НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с  ..... 
10.2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за придобиване на монитори, съгласно приложение № 2.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на административния ръководител в работна група към ВСС за изготвяне на средносрочна стратегия за човешки ресурси, участие на съдебния администратор в подгрупа към ВСС за изработване на проект на ПАРОАВАС и 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. Бургас за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Бургас с ... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в работна група към ВСС за изготвяне на средносрочна стратегия за човешки ресурси, участие в подгрупа към ВСС за изработване на проект на ПАРОАВАС и участие в изпитни комисии за провеждане на конкурс за младши съдии.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за прогнозен недостиг за заплати, възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, държавни такси и хонорари на адвокати по съдебни дела от и срещу Районен съд гр. Добрич и закупуване на климатична система за деловодството.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. на Районен съд гр. Добрич по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения” с .... за прогнозен недостиг за заплати.
В края на годината ще се извърши служебна корекция по този параграф, там където се налага такава.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Добрич за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с ...
3. НЕ ДА ВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” със сумата .... за държавни такси и хонорари на адвокати по съдебни дела от и срещу Районен съд гр. Добрич.
Препоръчва разходите да се извършват в рамките на бюджетната сметка на съда, а при необходимост след изтичане на деветмесечието, ще се преразгледа необходимостта от средства.
4. ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Добрич за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. с ...., за закупуване на климатична система за деловодството на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС, за изразяване на становище.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на облекло на съдебен администратор завърнал се на работа от продължителен отпуск поради временна нетрудоспособност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Плевен за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен администратор завърнал се на работа от продължителен отпуск поради временна нетрудоспособност, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
 

10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” за по една минимална работна заплата за 14 бр. магистрати и съдебни служители за работа с видеодисплей.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Брезник за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” със сумата от ....  /по една минимална работна заплата/ за 14 бр. магистрати и съдебни служители за работа с видеодисплей.
След анализ на разходите до края на бюджетната година, се препоръчва този конкретен разход при възможност да се извърши в рамките на бюджетната сметка на съда. Поради рестриктивния бюджет на съдебната система, ВСС не осигурява допълнителни средства за работа с видеодисплей.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за осигуряване на средства поради настъпило застрахователно събитие в сградата на съдебната палата – счупване на декоративни цветни стъкла причинено от буря.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Мездра за 2013 г. по §§ 10-30 „Текущ ремонт” с ...., с цел осигуряване на средства поради настъпило застрахователно събитие в сградата на съдебната палата – счупване на декоративни цветни стъкла причинено от буря.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”. 


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. UPS, 4 бр. батерии за UPS устройства и 5 бр. персонални принтери.
Приложение: Извлечение от протокол № 22/04.06.2013 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. Разлог за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Разлог със .... за закупуване на батерии на UPS устройства. 


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „JES”, за нуждите на съдебно изпълнителната служба.
Приложение: Извлечение от протокол № 22/04.06.2013 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. Бяла 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. Бяла със ..... за закупуване на програмен продукт „JES” за СИС.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за извършване на противопожарни мероприятия съгласно предписания на ОУПБЗН – Велико Търново.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за доставка и монтаж на 5 броя димоуплътнени врати.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за извършване на противопожарни мероприятия съгласно предписания на ГДПБЗН – Кърджали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кърджали за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за доставка и монтаж на димоуплътнени врати.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Исперих за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. с ...., за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС, за изразяване на становище.


17. ОТНОСНО: Постъпил имейл от Районен съд гр. Плевен с вх. № 11-07-966/24.06.2013 г., с искане за увеличение на бюджетната сметка по § 10-00 „Издръжка”, поради общ недостиг.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поради рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липса на допълнителни източници на финансиране, препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен, необходимите разходи на съда, да се извършат в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.


18. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Чепеларе вх. № 11-07-932/19.06.2013 г. с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

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. Чепеларе за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на болнични от работодател, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” със ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със .....
2. ОТЛАГА разглеждането на искането в частта за корекция на § 10-00 „Издръжка” за следващо заседание на комисията.


19. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси относно освобождаване на гаранция за добро изпълнение по договор между ВСС и „Лукойл България” ЕООД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ гаранцията за изпълнение внесена по набирателната сметка на Висшия съдебен съвет да бъде освободена, поради това, че ще се нарушат условията по чл. 7, ал. 1.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковата гаранция за добро изпълнение по договор № 45-06-015/14.05.2012 г. .... да бъде освободена, като оригинала се върне на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за изпълнение на наредителя.


21. ОТНОСНО: Докладна от Дамян Бакалов – н-к служба „Техническо обслужване” в АВСС в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 24/05.06.2013 г. относно оферти за абонаментно техническо обслужване на следните видове инсталации и съоръжения: отопление, вентилация, климатизация (ОВК), автоматизация на ОВК и водопровод и канализация ВиК.
Мотиви: Прогнозната стойност на договора за абонаментно техническо обслужване е под праговете, предвидени в чл. 14, ал. 1-4 от Закона за обществените поръчки и не предполага провеждането на процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП. ВСС, като Възложител, има възможност съгласно чл. 14, ал. 5 от ЗОП да сключи директен договор, без да прилага процедурите по закона. Въпреки това, КБФ с цел целесъобразно разходване на бюджетните средства, за по-голяма прозрачност, свободна и равнопоставена конкуренция изиска събирането на повече от една оферта за изпълнение на услугата. След като разгледа постъпилите три оферти, КБФ намира офертата на „Димар Инженеринг” ЕООД за най-изгодна и с най-ниска цена. Това е изпълнителят, който към момента осигурява абонаментното техническо обслужване на инсталациите в сградата на ВСС. По данни от структурното звено заявител на услугата във ВСС и отговорното лице по договора няма забележки по изпълнението. С оглед постигането на по-точна информация е необходимо в бъдещия договор да се предвидят ежемесечни отчети за изпълнението и приемо-предавателни протоколи за извършената работа. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Избира офертата на „Димар Инженеринг” ЕООД с вх. № 97-00-263/22.05.2013 Г.
2. УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Димар Инженеринг” ЕООД за абонаментно техническо обслужване на следните видове инсталации: отопление, вентилация, климатизация (ОВК), автоматизация на ОВК и водопровод и канализация ВиК за срок от една година.


23. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно възстановяване в депозитната сметка на Софийски районен съд на грешно конфискувани суми.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да възстанови грешно конфискувана сума в размер на .... по СЕБРА с код 90 на титуляра „Крострейд Балкан” ООД.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да възстанови грешно конфискувана сума в размер на .... по СЕБРА с код 90 на Невена Георгиева Личева в качеството й на особен представител по гр. д 398/2009 г.


24. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно възстановяване по набирателната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград погрешно конфискувана сума.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Благоевград да възстанови с код 90 по набирателната си сметка депозит в размер на ....


25. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за разкриване на набирателни сметки в лева в обслужващите банки на Районна прокуратура гр. Омуртаг, Районна прокуратура гр. Кула, Районна прокуратура гр. Радомир, Районна прокуратура гр. Своге, Районна прокуратура гр. Търговище и Районна прокуратура гр. Трън.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за нуждите на Районна прокуратура гр. Омуртаг, Районна прокуратура гр. Кула, Районна прокуратура гр. Радомир, Районна прокуратура гр. Своге, Районна прокуратура гр. Търговище и Районна прокуратура гр. Трън да се открият набирателни сметки в лева в обслужващите банки.
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 набирателни сметки в лева в обслужващите банки, за нуждите на посочените в т. 1 прокуратури.


26. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за разкриване на набирателни сметки в лева в обслужващите банки на  Районна прокуратура гр. Оряхово и Районна прокуратура гр. Брезник.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за нуждите на Районна прокуратура гр. Оряхово и Районна прокуратура гр. Брезник да се открият набирателни сметки в лева в обслужващите банки.
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 набирателни сметки в лева в обслужващите банки на Районна прокуратура гр. Оряхово и Районна прокуратура гр. Брезник


27. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Нова Загора 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. Нова Загора 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. Нова Загора,  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.


28. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Чирпан 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. Чирпан 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. Чирпан,  във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


29. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Велики Преслав 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. Велики Преслав 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. Велики Преслав,  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.
30. ОТНОСНО: Писмо от г-жа Виолина Маринова – главен изпълнителен директор на Банка ДСК относно получена покана за участие в заседание на комисия „Бюджет и финанси” на ВСС, във връзка с искания за предоставяне на информация за сметки от типа „Депозити и гаранции”, открити за периода 1985 г. – 1996 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от г-жа Виолина Маринова – главен изпълнителен директор на Банка ДСК относно получена покана за участие в заседание на комисия „Бюджет и финанси” на ВСС, във връзка с искания за предоставяне на информация за сметки от типа „Депозити и гаранции”, открити за периода 1985 г. – 1996 г.
2. ВЪЗЛАГА на  Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в АВСС да проучи нормативната уредба регламентираща този въпрос.


31. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Добрич относно лихвен процент, с който се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на Административен съд гр. Добрич.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Административен съд гр. Добрич относно лихвен процент, с който се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на Административен съд гр. Добрич.


32. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Кюстендил относно лихвен процент, с който се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на Окръжен съд гр. Кюстендил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Окръжен съд гр. Кюстендил относно лихвен процент, с който се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на Окръжен съд гр. Кюстендил.


33. ОТНОСНО: Утвърждаване на проектно предложение „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии” на основание чл. 24, т. 11 и чл. 27, т. 5 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА проектно предложение „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”.


34. ОТНОСНО: Доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС относно провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП в изпълнение на дейности по европейски проекти по които ВСС е бенефициент.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Предлага всички процедури, които ще бъдат проведени за възлагане на обществени поръчки в изпълнение на дейности по проекти, да бъдат организирани по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП.
2. Решението да се изпрати на постоянните комисии на ВСС и дирекция „Правна”, за сведение.


35. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Тервел за разработване и приемане на правила за определяне и изплащане на разходите за пътни, дневни и квартирни за участници в съдебния процес – вещи лица, свидетели и преводачи, с оглед унифициране на практиката в съдилищата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изпраща предложението от председателя на Районен съд гр. Тервел на Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС, за становище. 


37. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1311 в Окръжен съд гр. Разград.


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 на одитираните процеси в Окръжен съд гр. Разград, съгласно представената писмена информация.
3. Указва на административния ръководител на Районен съд гр. Разград да предприеме мерки за прекратяване от страна на „Информационно обслужване” АД – гр. Разград на събирането на държавни такси и други суми в полза на съда и освобождаване на ползваното за тази цел партерно помещение на партерния етаж на Съдебната палата – гр. Разград. За предприетите мерки административния ръководител на Районен съд гр. Разград писмено да уведоми ВСС, дирекция „Вътрешен одит” в едномесечен срок.


38. ОТНОСНО: Решение на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт относно проект на Стратегия за управление на риска във ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Решението на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт по протокол № 23/18.06.2013 г. да се предостави на Божана Ненкова - главен експерт-икономист в отдел „Счетоводство и методология”, за включване в Стратегията за управление на риска във ВСС.
 

39. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 22/19.06.2013 г. от заседание на Комисия “Международна дейност” относно одобряване на разходи за подновяване на медицински застраховки.
Приложение: Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ застраховката на ........ да бъде подновена до 31.12.2013 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде подновена застраховката на ......, считано от юни 2013 г. до 1 февруари 2014 г.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


41. ОТНОСНО: Проект на Вътрешни правила за достъп до обществена информация, препратени от Комисия по правни въпроси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема проекта на Правила за достъп до обществена информация във ВСС.


42. ОТНОСНО: Анализ и оценка на изпълнението на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз, препратени от Комисия по правни въпроси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема Анализ и оценка на изпълнението на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз.


43. ОТНОСНО: Актове с резултати от извършени проверки на организацията на дейността на апелативните съдилища в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново за 2011 – 2012 г, препратени от Комисия по правни въпроси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Актове с резултати от извършени проверки на организацията на дейността на апелативните съдилища в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново за 2011 – 2012 г.


45. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 23/18.06.2013 г. от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт относно доклад от председателя на ОС-Смолян, председателя на РС-Мадан и и.ф. председателя на РС-Чепеларе, във връзка с предложение за промяна на границите и закриване на Районен съд гр. Чепеларе и за обявяване на конкурс за заемане на незает щат в РС-Мадан.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 23/18.06.2013 г. от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт.
46. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 5/17.06.2013 г. от заседанието на Групата на председателите на постоянните комисии на ВСС относно обсъждане на извършените действия по мерките, заложени в Графика на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода юли 2012 г. – декември 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема изготвената информация за напредъка на Комисия „Бюджет и финанси” съгласно Графика. Същата да се предостави на Групата на председателите на постоянните комисии на ВСС.


47. ОТНОСНО: Проект на Постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. с приложена финансова обосновка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема Проект на Постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. с приложена финансова обосновка. Същият да бъде изпратен на Министъра на правосъдието.


50. ОТНОСНО: Проект на отговор по заявление от ................... от гр. Димитровград за достъп до обществена информация с рег. № 21/19.06.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Дава достъп до обществена информация като Одобрява изготвения проект на отговор до ............... по заявлението с рег. № 21/19.06.2013 г.


51. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 27.06.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 27.06.2013 г.

1. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. с приложена финансова обосновка.


52. 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 27.06.2013 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 упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор за абонаментно техническо обслужване на следните видове инсталации: отопление, вентилация, климатизация (ОВК), автоматизация на ОВК и водопровод и канализация ВиК.

4. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1311 в Окръжен съд гр. Разград.




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





