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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  28
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  3 юли 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.


1. ОТНОСНО:  Предварително становище по проекта на бюджет на съдебната власт за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ИЗПРАЩА предварителното становище по проекта на бюджет на съдебната власт за 2014 г. на постоянните комисии към Висшия съдебен съвет за допълнения, предложения и аргументи.
2. Предварителното становище по проекта на бюджет на съдебната власт за 2014 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС, за запознаване, допълнения, предложения и аргументи от ОСВ.


2. ОТНОСНО: Предложение за отпускане на допълнителни средства по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г. и проект на писмо до министъра на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОДОБРЯВА проект на писмо до министъра на финансите с предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г. в размер на ....., за нуждите на Прокуратурата на РБ, за изплащане на дължими обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.


3. ОТНОСНО: Предложение за отпускане на допълнителни средства по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за отпускане на допълнителни средства по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г. за целите на управление и изпълнение на проекта „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП”, поради липса на източник на финансиране.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ и микрофилмиране на съдебни бюлетини.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Омуртаг за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” за 2013 г. по бюджета на съдебната власт.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг разхода за микрофилмиране на съдебни бюлетини в размер на .... да се извърши в рамките на утвърдената бюджетна сметка на Районен съд гр. Омуртаг по § 10-00 „Издръжка”.


5. ОТНОСНО: Корекции на бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г., във връзка с участие на магистрати в изпитни комисии в края на обучението в НИП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на изпитни комисии за провеждане на изпитите на кандидатите за младши прокурори и съдии в края на обучението в НИП, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. 	УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2013 г. с .....


6. ОТНОСНО: Корекции на бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г., във връзка с обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „съдия” във ВАС.

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 повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „съдия” във ВАС, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с ...., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2013 г. с .....


7. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на РБ с вх. № 11-03-778/28.06.2013 г., с искане за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в състави на комисии за провеждане на конкурси за младши прокурори.

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 Прокуратурата на РБ за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ по:
- §§ 10-51 „Командировки в страната” с .... и
- §§ 10-16 „Вода, горива и енергия” със ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрати в състави на комисии за провеждане на конкурси за младши прокурори.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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. Свиленград да извършва разходите в рамките на утвърдените средства по бюджета на съда за 2013 г. 


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната 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.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски окръжен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със ....
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Елин Пелин за 2013 г. по 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на първите три дни болничен от работодател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
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.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Варна за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Варна 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.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на първите три дни болничен от работодател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
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.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Хасково за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Хасково 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.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на първите три дни болничен от работодател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
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.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ямбол за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ямбол 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.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по изпълнителен лист от 29.11.2012 г. издаден от СРС, II ГО, 77 състав, и по изпълнителен лист от 12.12.2012 г. издаден от СРС, 71 състав.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски районен съд 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.
2. Изплащането на дължимата сума в размер на .... да се извърши в рамките на утвърдените средства на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения”.
3. Начисляването на дължимите социални осигуровки да се извърши в рамките на утвърдените средства на Софийски районен съд за 2013 г. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”. 


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на ...., съдия в Окръжен съд гр. Габрово като редовен член на изпитна комисия до НИП за участие в работни срещи за конституиране, подготовка и участие на изпитните комисии.

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. Габрово за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Габрово със ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на ......, съдия в Окръжен съд гр. Габрово като редовен член на изпитна комисия до НИП за участие в работни срещи за конституиране, подготовка и участие на изпитните комисии.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на ........, съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново като член на изпитна комисия за младши прокурори.

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 Апелативен съд гр. Велико Търново за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Велико Търново с ....., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на ....., съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново като член на изпитна комисия за младши прокурори.


16. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Софийски градски съд за определяне на допълнително възнаграждение на ... - съдия от СГС с присъдена образователна и научна степен „доктор” по научно направление 3.6 „граждански процес” от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде определено допълнително парично възнаграждение в размер на 10 % за придобита научна степен „доктор”, на .... – съдия в Софийски градски съд.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за ремонт на покрив и подмяна на външна врата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Кула за 2013 г.
2. ПРЕДЛАГА на Главния секретар г-жа Славка Каменова да командирова експерт за посещение на място и изготвяне на доклад за състоянието на сградата, както и степента на неотложност на разхода и неговия размер.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за ремонт на фасада.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бяла Слатина за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с ..... за ремонт на фасада.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за ремонтни дейности.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Сливен за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с .... за извършване на поддържащи ремонтни дейности.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за ремонт на фасада.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ардино за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с ..... за ремонт на фасада, позиции №№ 1,2,7,8,9,10,11,12,13,14,15 и 22 от приложената количествено-стойностна сметка.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изиска от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар допълнителна обосновка, констативен протокол или друг документ от специалисти за състоянието на наличната климатична техника.


22. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Севлиево с вх. № 11-07-963/24.06.2013 г. до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС, за осигуряване на средства за изграждане на пожароизвестителна инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение отправеното до Министерство на правосъдието искане на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за изграждане на пожароизвестителна инсталация.


23. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Каварна с вх. № 11-07-964/24.06.2013 г. до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС, за осигуряване на средства за изграждане на пожароизвестителна инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение отправеното до Министерство на правосъдието искане на административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за изграждане на пожароизвестителна инсталация.


24. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-073/27.06.2013 г. до административния ръководител на Районен съд гр. Бяла, с копие до ВСС, относно осигуряване на средства за изграждане на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Бяла.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-073/27.06.2013 г. до административния ръководител на Районен съд гр. Бяла, с копие до ВСС.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Кърджали да възстанови с код 90 по набирателната си сметка парична гаранция в размер на .....


27. ОТНОСНО: Молба с вх. № 96-00-163/26.06.2013 г. от адв. .... – АК – Бургас, като процесуален представител на ..... относно връщане на неправилно конфискувана гаранция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА преписката на директора на дирекция „Правна” за изготвяне на доклад за следващото заседание на комисията относно основателността на искането.


28. ОТНОСНО: Упълномощаване на ръководител на проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт”, Договор № С11-15-5/04.09.2012 г. по ОПАК г-н Михаил Кожарев да организира и проведе процедура по ЗОП с предмет „Дейности за информация и публичност”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА г-н Михаил Кожарев - ръководител на проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт”, Договор № С11-15-5/04.09.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” да организира и проведе открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Дейности за информация и публичност”.


29. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Златоград 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. Златоград 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. Златоград,  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 председателя на Районен съд гр. Чирпан относно анализа на лихвените проценти, с който се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на Районен съд гр. Чирпан.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Чирпан относно анализа на лихвените проценти, с който се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на Районен съд гр. Чирпан.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за даване на съгласие за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда” – Свиленград за приемане на лице с трайни увреждания за изпълнение на определени трудови функции.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ на административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда” гр. Свиленград за приемане на лице с увреждания по национална програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.


33. ОТНОСНО: Извлечения от протокол № 39/25.06.2013 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането на ВСС относно проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” и „прокурор” в районните съдилища и прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1.СЪГЛАСУВА направените предложения от Комисия по предложенията и атестирането на ВСС за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” и „прокурор” в районните съдилища и прокуратури.
2. Средствата за трудови възнаграждения за длъжностите, за които е направено предложение за провеждане на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” и „прокурор” в районните съдилища и прокуратури, съгласно протокол № 39/25.06.2013 г. на КПА могат да бъдат обезпечени за сметка на икономии реализирани по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” към 31.05.2013 г. Анализът е извършен на база на данни от касовия отчет към 31.05.2013 г. и данни от ФРА за брутните работни заплати за м. май.


34. ОТНОСНО: Постъпил имейл с вх. № 96-00-159/25.06.2013 г. от ..., с молба за спешно вземане на отношение във връзка с изплащането на дължими суми от заплати и обезщетение при напускане.
След проведен разговор с Прокуратура на РБ се установи, че въпросът е разрешен, чрез сключване на споразумение между Главния прокурор и .... за разсрочване на задължението и изплащането му на части.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение постъпилият имейл с вх. № 96-00-159/25.06.2013 г. от ...., с молба за спешно вземане на отношение във връзка с изплащането на дължими суми от заплати и обезщетение при напускане.


35. ОТНОСНО: Сигнал от .... с вх. № 96-00-160/25.06.2013 г. /постъпил имейл/ във връзка със сградата на Районен съд гр. Карнобат. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА на административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат сигнала от .... с вх. № 96-00-160/25.06.2013 г. във връзка със сградата на съда, за предприемане на необходимите действия и уведомяване на КБФ.


36. ОТНОСНО: Доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС относно организиране и провеждане на обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети и други услуги свързани със служебните пътувания в чужбина на членове на Висшия съдебен съвет, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители, както и придружаващи ги лица при служебни пътувания.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение на ВСС по т. 14.2. от протокол № 19 от заседание проведено на 16 май 2013 г., както следва:
УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина, медицински застраховки и при необходимост хотелски резервации и наземен транспорт в чужбина за членове на Висшия съдебен съвет, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители, както и придружаващи ги лица при служебните пътувания, за нуждите на Висш съдебен съвет и във връзка с реализацията на Предефиниран проект № 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014”, по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и да подпише договор с избрания изпълнител за срок от четири години или да прекрати процедурата. 


37. ОТНОСНО: Упълномощаване на г-жа Галина Карагьозова, ръководител на Предефиниран проект № 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 да организира и проведе обществена поръчка за информация и публичност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Галина Карагьозова - ръководител на Предефиниран проект № 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност”, по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и да подпише договор с избрания изпълнител или да прекрати процедурата.


38. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Бургас за преценка за евентуални по-нататъшни процесуални и извънпроцесуални действия по предявяване на вземане по ДП № 2609/2008 г. по описа на Районна прокуратура гр. Бургас.
Становище от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Административният ръководител – председател на Районен съд гр. Бургас следва своевременно да предприема процесуални действия по ДП № 2609/2008 г. по описа на Районна прокуратура гр. Бургас във връзка с предявяване на вземането.


39. ОТНОСНО: Писмо от .... от гр. Велико Търново – секретар на Училищно настоятелство проф. д-р Асен Златаров, с поставени въпроси във връзка с плащане на държавна такса в Окръжен съд гр. Велико Търново.
Становище от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изпраща на административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Велико Търново писмо от ... за отговор, по компетентност.


40. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд гр. Ихтиман за възстановяване на недължимо платено публично държавно задължение, представляващо държавна такса в размер на ...., изписана в изпълнителен лист от 25.05.2004 г. по гр. д. № 97/2004 г. по описа на Районен съд гр. Ихтиман, и изплатени лихви върху тази главница.
Становище от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ на .... от гр. Самоков да бъде възстановена частично сумата представляваща държавна такса и лихви върху нея, погрешно събрани по гр. д. № 97/2004 г. по описа на Районен съд гр. Ихтиман, тъй като вземането за ..... е погасено по давност.


41. 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. Гоце Делчев.

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. Гоце Делчев.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад.
3. Одобрява предприетите действия и изпълнението на препоръките, съгласно представената писмена информация по т. 8.2, 8.3, 8.4 от плана за действие.
4. Указва на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев в предвидените в плана за действие срокове за изпълнение да бъде предоставена писмена информация в дирекция „Вътрешен одит”, за изпълнение на дадените препоръки от т. 1 до т. 12, с изключение на т. 8.2, 8.3, 8.4 от одобрения план за действие.


42. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1303 в Окръжен съд гр. Стара Загора.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от одитния ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Окръжен съд гр. Стара Загора.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад.
3. Одобрява предприетите действия и изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация по т. 2 и т. 4 от плана за действие.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


43. ОТНОСНО: Промени в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Министерство на правосъдието да предостави информация на Висшия съдебен съвет относно етапа до който са достигнали процедурите във връзка с предложенията за промени в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието и в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.


45. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 04.07.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 04.07.2013 г.

1. Проект на решение по предложение за отпускане на допълнителни средства по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г. и проект на писмо до министъра на финансите.

2. Проект на решение за изменение и допълнение на решение на ВСС по протокол № 19/16.05.2013 г. т. 14.2. 

3. Проект на решение за упълномощаване на г-жа Галина Карагьозова – член на ВСС да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност”, по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки.


46. 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 04.07.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


1. Проект на решение по предложение за отпускане на допълнителни средства по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г. 

2. Проект на решение относно промени в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието.

3. Корекции на бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г., във връзка с участие на магистрати в изпитни комисии в края на обучението в НИП.

4. Корекции на бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г., във връзка с обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „съдия” във ВАС.

5. Проект на решение за утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

6. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО.

7. Проект на решение по предложение на председателя на Софийски градски съд за определяне на допълнително възнаграждение на съдия Евгени Димитров Георгиев с присъдена образователна и научна степен „доктор” по научно направление 3.6 „граждански процес”.

8. Проект на решение за упълномощаване на г-н Михаил Кожарев – член на ВСС да организира и проведе открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Дейности за информация и публичност”.

9. 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. Гоце Делчев.

10. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1303 в Окръжен съд гр. Стара Загора.







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








