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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  28
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  2 юли 2014 г.



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

ОТСЪСТВА: Михаил Кожарев 


От администрацията на ВСС присъстваха: Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Цветанка Тиганчева – главен експерт – юрисконсулт.

Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г.

1. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2014 г., на основание ПМС № 165 от 20.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Във връзка с Решение по протокол № 21 от 22.05.2014 г., „Допълнителни точки”, т. 22 на Висшия съдебен съвет, разпределя разходите по бюджета на Прокуратурата по параграфи, както следва:
ОБЩО РАЗХОДИ - .....
в т.ч.
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения” – .....
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонал” – .....
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” – ....
§ 10-00 „Текуща издръжка” – .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на съдебната власт за 2014 г., както следва:
I. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С .....
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Текущи разходи – .....
Капиталови разходи – .....
в т.ч. по органи на съдебната власт:
Прокуратура на Република България, общо с .....
в т.ч.
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения” – .....
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонал” – .....
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” – .....
§ 10-00 „Текуща издръжка” – .....
§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” – ....
II. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) С .....
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) – .....
III. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2014 г. С .....
IV. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2014 г. С ......
4. На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


2. ОТНОСНО: Възнаграждения на членове на конкурсните комисии за участие в обявените конкурси за повишаване и преместване в длъжност „съдия” в Окръжен съд-наказателна колегия.

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 повишаване и преместване в длъжност „съдия” в Окръжен съд – наказателна колегия.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложените списъци, неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен специализиран наказателен съд за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложените списъци, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложените списъци, неразделна част от решението.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложените списъци, неразделна част от решението.
5. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г. с ......


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за преустройство на помещения, офис обзавеждане и работни столове.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за преустройство на помещения и офис обзавеждане.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за участие на магистрат в състав на комисия по обявените конкурси за младши съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Кюстендил за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Кюстендил със .....


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника за работно място на нова щатна бройка.
Извлечение от протокол № 21/03.06.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекция по бюджета за 2014 г. на Окръжен съд гр. Хасково и ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Хасково с ..... за закупуване на компютърна техника за работно място на нова щатна бройка.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА извършването на корекции по бюджетите на Върховен административен съд и Административен съд София-град за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” на Върховен административен съд с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати” на Административен съд София-град с ....


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Белоградчик за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за авариен ремонт на покрив.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на сървър, обслужващ деловодната система САС.
Извлечение от протокол № 21/03.06.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Районен съд гр. Бургас и Висш съдебен съвет за 2014 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. Бургас с ..... с цел осигуряване на средства за закупуването на сървър, обслужващ деловодната система САС.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с честване на 40 годишнина от създаването на Районен съд гр. Девня.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите за 2014 г. на ВСС и Районен съд гр. Девня, с цел осигуряване на финансови средства за представителни разходи във връзка с честване на 40 годишнина от създаването на Районен съд гр. Девня, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Девня с .....


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в работна група за подобряване и промяна на начина на атестиране.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА промени по бюджетите на ВСС и Районен съд гр. Пазарджик за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пазарджик с .....


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” /за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г./.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА извършването на корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Сандански за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с ......
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Сандански с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” /за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г./.
3. След извършване на промените по бюджетите за 2014 г. на МТСП и на съдебната власт с цел възстановяване на извършени разходи от Районен съд гр. Сандански по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” със сумата на корекциите да бъде увеличен бюджета на ВСС по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2014 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за вътрешно преустройство.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Елхово за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” със ..... за вътрешно преустройство, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за прехвърляне на средства от § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” в § 10-00 „Издръжка” за покриване на недостиг до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА искането на председателя на Районен съд гр. Омуртаг за доизясняване на реализираната икономия по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”.


14. ОТНОСНО: Постъпили писма от Върховен административен съд и Районен съд гр. Хасково с искания 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:
1. ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджетите на Върховен административен съд с ..... и Районен съд гр. Хасково с ..... за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на източници на финансиране.
2. Исканията могат да бъдат уважени след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


15. ОТНОСНО: Постъпили писма от Софийски градски съд, Окръжен съд гр. Бургас, Районен съд гр. Варна и Окръжен съд гр. Пазарджик с искания 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:
1. ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджетите на Софийски градски съд с ....., Окръжен съд гр. Бургас със ...., Районен съд гр. Варна с ..... и Окръжен съд гр. Пазарджик с ..... за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на източници на финансиране.
2. Исканията могат да бъдат уважени след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на трудови възнаграждения на новопостъпили съдии и съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Административен съд София-град за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” със ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на работна заплата на новоназначени съдии и съдебни служители, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
Корекция на бюджета на Административен съд София-град за 2014 г. по параграфа ще бъде извършена служебно след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.


17. ОТНОСНО: Писмо от Софийски военен съд с вх. № 11-05-054/01.04.2014 г. относно запитване за изплащане на дължими обезщетения по ЗОВС на трима военни съдии от закрития Военен съд гр. Плевен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Софийски военен съд с ..... за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗОВСРБ, поради липса на източници на финансиране.
2. Искането може да бъде уважено след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


18. ОТНОСНО: Постъпили писма от Районен съд гр. Дряново и Районен съд гр. Велики Преслав с искания 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:
1. ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджетите на Районен съд гр. Дряново с ..... и Районен съд гр. Велики Преслав с ..... за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на източници на финансиране.
2. Исканията могат да бъдат уважени след анализ на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новопостъпили служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Сандански за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за изплащане на облекло на новопостъпили служители, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
2. Искането може да бъде уважено след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Писмото, с искане за корекция да се внесе в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на автоматизирана система за управление на съдебните дела и автоматизирана система за образуването и движението на изпълнителните дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Районен съд гр. Несебър с вх. № 11-07-1197/25.06.2014 г., с искане за отпускане на ..... за закупуване на автоматизирана система за управление на съдебните дела и автоматизирана система за образуването и движението на изпълнителните дела.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. твърди дискове, 1 бр. DVD-устройство и 4 бр. допълнителна оперативна памет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Районен съд гр. Ямбол с вх. № 11-07-1208/26.06.2014 г., с искане за отпускане на ..... за закупуване на 4 бр. твърди дискове, 1 бр. DVD-устройство и 4 бр. допълнителна оперативна памет.




Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г .

22. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка”, § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” и § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 51 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2014 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” с ......, съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” със ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със ....., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ....., съгласно Приложение № 1.

Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.

Одитни доклади.

25. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Шумен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Шумен.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно представената писмена информация от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен.

Разни.

26. ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка  в т. 27 от решение на КБФ по протокол № 25/18.06.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в решение по протокол № 25/18.06.2014 г., т. 27, като вместо „......” решението се чете: „......”.


27. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен административен съд с вх. № 11-02-081/26.06.2014 г. относно потвърждаване на платежни нареждания свързани с проекти по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Върховен административен съд с вх. № 11-02-081/26.06.2014 г. относно потвърждаване на платежни нареждания свързани с проекти по ОПАК.


28. ОТНОСНО: Становище от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа, във връзка с решение на КБФ по протокол № 22/28.05.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” ще се произнесе след решение на комисия „Съдебна администрация”.


29. ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8/26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, /издадена от министъра на правосъдието, ДВ, бр. 24 от 04.03.2008 г./ и доклад към него, предоставен от Комисия по правни въпроси, за предложения и становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8/26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, /издадена от министъра на правосъдието, ДВ, бр. 24 от 04.03.2008 г./ и доклад към него, предоставен от Комисия по правни въпроси, за предложения и становище.


30. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Пловдив относно определяне на допълнително възнаграждение за ранг на съдебен служител, изпратено от комисия „Съдебна администрация”, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив. На съдебния служител следва да бъде определено допълнително възнаграждение за ранг, като бъдат спазени изискванията на Класификатора на длъжностите в администрацията, утвърден с решение на ВСС по протокол № 29/12.07.2012 г.


31. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно искане от председателя на Районен съд гр. Видин за увеличаване на броя на ПОС терминалните устройства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Видин да увеличи броя на ползваните ПОС терминални устройства с един брой, за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Видин, във връзка с искането им за увеличаване на броя на ПОС терминалните устройства с един брой.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

32. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС във връзка с писмо изх. № 385/24.06.2014 г. на Върховния касационен съд относно извършване на паричен залог (депозит) в полза на .......

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършен паричен залог (депозит) от бюджетни средства на Върховния касационен съд за 2014 г., в размер на ......, в полза на ........
 

33. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Исперих 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. Исперих 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 и набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Исперих, 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.


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина и настолно многофункционално устройство.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Попово с ..... за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина и настолно многофункционално устройство.
2. Искането може да бъде уважено след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


36. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 20/28.04.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно проведено работно посещение през м. януари 2013 г. в Лондон, Великобритания на членове на ВСС по покана на посланика на Великобритания у нас Н.Пр. Джонатан Алън.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да се организира посещение в България през втората половина на 2014 г. на 5 представители на органи на съдебната и изпълнителна власт на Великобритания.


37. ОТНОСНО: Жалба от ........ с вх. № 96-00-446/30.06.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение жалбата от ...... с вх. № 96-00-446/30.06.2014 г.


39. ОТНОСНО: Решения по протокол №18, д.т. 12 от 17 април 2014 г. /писмо на ВСС с изх. № 04-00-083/23.04.2014 г./  и протокол № 20, д.т. 44 от 15 май 2014 г. /писмо на ВСС с изх. № 04-00-099/16.05.2014 г./ за одобряване и съгласуване на проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НАПОМНЯ на Министъра на правосъдието, че потвърждава решенията си по протокол №18, д.т. 12 от 17 април 2014 г. и протокол № 20, д.т. 44 от 15 май 2014 г., изпратени с писма на ВСС с изх. №№ 04-00-083/23.04.2014 г. и 04-00-099/16.05.2014 г., относно одобряване на допълнителни разходи в размер на ...... по бюджета на съдебната власт за 2014 г. за текущи разходи на органите на съдебната власт и настоява да се предприемат необходимите действия пред Министерски съвет.


40. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 02.07.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 02.07.2014 г.

1. Решения по протокол №18, д.т. 12 от 17 април 2014 г. /писмо на ВСС с изх. № 04-00-083/23.04.2014 г./  и протокол № 20, д.т. 44 от 15 май 2014 г. /писмо на ВСС с изх. № 04-00-099/16.05.2014 г./ за одобряване и съгласуване на проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.

41. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 03.07.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 03.07.2014 г.

1. Промяна по бюджета на съдебната власт за 2014 г., на основание ПМС № 165 от 20.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт.


42. 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 03.07.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г.

 - „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.1. Възнаграждения на членове на конкурсните комисии за участие в обявените конкурси за повишаване и преместване в длъжност „съдия” в Окръжен съд-наказателна колегия.

1.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за преустройство на помещения, офис обзавеждане и работни столове.

1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за участие на магистрат в състав на комисия по обявените конкурси за младши съдии.

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника за работно място на нова щатна бройка.

1.5. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии.

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на сървър, обслужващ деловодната система САС.

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с честване на 40 годишнина от създаването на Районен съд гр. Девня.

1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в работна група за подобряване и промяна на начина на атестиране.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” /за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г./.

- „НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за вътрешно преустройство.

- „ОТЛАГА”

1.11. Постъпили писма от Върховен административен съд и Районен съд гр. Хасково с искания за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.12. Постъпили писма от Софийски градски съд, Окръжен съд гр. Бургас, Районен съд гр. Варна и Окръжен съд гр. Пазарджик с искания за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.13. Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на трудови възнаграждения на новопостъпили съдии и съдебни служители.

1.14. Писмо от Софийски военен съд с вх. № 11-05-054/01.04.2014 г. относно запитване за изплащане на дължими обезщетения по ЗОВС на трима военни съдии от закрития Военен съд гр. Плевен.

1.15. Постъпили писма от Районен съд гр. Дряново и Районен съд гр. Велики Преслав с искания за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина и настолно многофункционално устройство.

1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новопостъпили служители.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г .

2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка”, § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” и § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства”.

3. Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.

4. Одитни доклади.

4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Шумен.
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