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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  29
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  10 юли 2013 г.



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

ОТСЪСТВА: Михаил Кожарев


От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Върховен административен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


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 „прокурор” във ВАП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „прокурор” във ВАП, да се изплатят от ВАП.
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. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2013 г. с ....


7. ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” със ...., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., съгласно Приложение № 1.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол 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 липса на допълнителни източници на финансиране, препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол, необходимите разходи на съда, да се извършат в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. София 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 Върховен касационен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Пирдоп за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
4. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливница за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
5. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски окръжен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ......


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог 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 Специализиран наказателен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Разлог за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман 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. Ихтиман за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница 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 районен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с .....
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дупница за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели по наказателни дела, вещи лица и първите три дни болничен от работодател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения” с .....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с ....


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на първите три дни болничен от работодател и субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” със ....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства” с ....


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” със .....


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
1. НАМАЛЯВА §§ 10-69 „Други финансови услуги” с .....
2. УВЕЛИЧАВА §§ 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ......


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” със .....
2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” със .....


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с осигуряване на средства за пътуване на съдиите от Софийския военен съд, на основание чл. 226 от Закона за отбраната и въоръжените сили.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски военен съд за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски военен съд за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., с цел осигуряване на средства за пътуване на съдиите от Софийски военен съд, на основание чл. 226 от Закона за отбраната и въоръжените сили.
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на облекло на двама новоназначени младши съдии. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. на Окръжен съд гр. Враца по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за изплащане на облекло на двама новоназначени младши съдии.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


20. ОТНОСНО: Корекция на бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2013 г. за извършване на текущ ремонт /боядисване на зали и коридори/ и закупуване на подвижна вентилационна инсталация за помещение, в което са разположени копирните машини на института.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Отлага вземането на решение по направеното искане.
2. Указва на директора на Националния институт на правосъдието да предложи оферти за извършването на ремонтните дейности и за закупуването на подвижна вентилационна инсталация.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за закупуване на 4 000 литра евродизел.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение по направеното искане за анализ след приключване на деветмесечието.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на един брой компютърна конфигурация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на един брой компютърна конфигурация, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА §§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” с .....


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и 3 броя високоскоростни скенери.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Хасково за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и 3 броя високоскоростни скенери, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на средства за закупуване на два броя климатични системи, необходими за помещението на „Съдебна охрана”, в която се помещават системите за видеонаблюдение на съдебната палата и кабинет на главния счетоводител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. на Районен съд гр. Козлодуй по §§ 10-15 „Материали” с .... за закупуване на два броя климатични системи, необходими за помещението на „Съдебна охрана”, в която се помещават системите за видеонаблюдение на съдебната палата и кабинет на главния счетоводител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


25. ОТНОСНО: Информация от Министерство на правосъдието за размера на усвоените средства от отпуснатите чрез трансфер .... на основание чл. 18 от ПМС № 367/29.12.2011 г. и чл. 18 от ПМС № 334/2010 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема за сведение информацията от Министерство на правосъдието за размера на усвоените средства от отпуснатите чрез трансфер .... на основание чл. 18 от ПМС № 367/29.12.2011 г. и чл. 18 от ПМС № 334/2010 г.
2. Да се изиска допълнителна информация от Главния секретар на Министерство на правосъдието, конкретизираща извършените разходи.  


26. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 11-06-094/01.07.2013 г. относно необходимостта от предоставяне на допълнителна информация – архитектурно заснемане, доказателства, че е възможно надстрояване на сградата на Съдебна палата гр. Казанлък, съгласно градоустройствените параметри и конструктивната осигуреност на сградата, обосновка за предварителна ориентировъчна цена и др.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на правосъдието с вх. № 11-06-094/01.07.2013 г. относно предложението на административните ръководители на Окръжен съд и Окръжна прокуратура гр. Стара Загора за надстрояване на съдебната палата в гр. Казанлък и необходимостта от предоставяне на допълнителна информация.


27. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 11/27.02.2013 г. на Комисия „Бюджет и финанси” и писма от Окръжен съд гр. Благоевград с вх. № 11-06-004/09.01.2013 г. и вх. № 11-06-087/11.02.2013 г., с искания за корекция на бюджетната сметка с цел осигуряване на средства за подмяна на врати и изкърпване на обрушена мазилка, 5 броя климатици, информационни табла за 4 съдебни зали и AVR - автоматичен превключвател за ел. инсталация. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за демонтаж, доставка и монтаж на врати на работни помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
2. ОТЛАГА вземането на решение по останалите искания за следващо заседание на комисията.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за подмяна на дограма, инсталиране на пожароизвестителна и звукооповестителна система и изграждане на газова отоплителна инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1.Препраща искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изграждане на газова отоплителна инсталация, подмяна на дограма и инсталиране на пожароизвестителна и звукооповестителна система в сградата на съда на Министерство на правосъдието, по компетентност.
Министерство на правосъдието да уведоми Комисия „Бюджет и финанси” за предприетите действия.
2. След приключване на деветмесечието и получаване на отговор от Министерство на правосъдието искането да се внесе за преразглеждане на КБФ.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за подмяна на дограма, закупуване на ново оборудване за зали и ремонт на две съдебни зали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на Главния секретар г-жа Славка Каменова да командирова експерт за посещение на място и изготвяне на доклад с предложение относно искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елхово.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение и 1 брой копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Мадан за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение и 1 брой копирна машина, на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС, за изразяване на становище.


31. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Русе за определяне на допълнително възнаграждение на ... – следовател в окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе с присъдена образователна и научна степен „доктор” по научно направление 3.6 Право (Наказателно право) 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 ... – следовател в окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе.


33. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Добрич 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 Административен съд гр. Добрич да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка и набирателната сметка
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Административен съд гр. Добрич,  във връзка с искането им за монтиране на два броя ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


34. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Варна 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 Административен съд гр. Варна да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка и набирателната сметка
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Административен съд гр. Варна  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: Предложение от председателя на Районен съд гр. Ивайловград 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. Ивайловград 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. Ивайловград  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.


36. ОТНОСНО: Информация от председателя на Районен съд гр. Дряново относно сключен Рамков договор за комплексно банково обслужване на Районен съд гр. Дряново с „Централна кооперативна банка” АД, за сведение.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията от председателя на Районен съд гр. Дряново относно сключен Рамков договор за комплексно банково обслужване на Районен съд гр. Дряново с „Централна кооперативна банка” АД.


37. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Елхово относно лихвения процент, с който се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на Районен съд гр. Елхово.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


38. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Окръжен съд гр. Велико Търново относно това дали се зачита за трудов стаж срокът на обучение по чл. 249, ал.1, т. 1 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до произнасяне на Комисия по правни въпроси, във връзка с решението й по т. 3 от протокол № 31/08.07.2013 г.

39. ОТНОСНО: Писмо от .... – помощник-нотариус по заместване на нотариус ....., с район на действие Чепеларски районен съд относно предложение за промяна на границите и закриване на Районен съд гр. Чепеларе.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от ... – помощник-нотариус по заместване на нотариус ...., с район на действие Чепеларски районен съд относно предложение за промяна на границите и закриване на Районен съд гр. Чепеларе.
2. Решението да се изпрати на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт.
40. ОТНОСНО: Преглед на дисциплинарната практика на Висшия съдебен съвет, препратен от Комисия по дисциплинарните производства, за сведение.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Преглед на дисциплинарната практика на Висшия съдебен съвет.


41. ОТНОСНО: Становище на Комисия „Съдебна администрация” относно проект на Стратегия за управление на риска във ВСС, в изпълнение на решение на КБФ от 29.05.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Становището на Комисия „Съдебна администрация” да се предостави на Божана Ненкова - главен експерт-икономист в отдел „Счетоводство и методология”, за включване в Стратегията за управление на риска във ВСС.
 

42. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 25/01.07.2013 г. от заседание на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 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 :

1. Приема за сведение извлечение от протокол № 25/01.07.2013 г. от заседание на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” 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.
2. В План-графика по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система за 2013 г., не са предвидени мерки/задачи и срокове, по които КБФ да е отговорна комисия, т.е. да предприема действия.
3. Решението да се изпрати на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС.


43. ОТНОСНО: Доклад от Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна” в изпълнение на решение на КБФ по протокол №28/03.07.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Не изразява становище по искането на ..., като процесуален представител на .... относно връщане на неправилно конфискувана гаранция, тъй като ВСС не тълкува закони.


44. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 26/03.07.2013 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно покана за регистрация на участници в новите проектни екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2013/2014 г. и определяне на представители за участие в проектните екипи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани Соня Найденова – представляващ ВСС, Елга Цонева - председател на Административен съд гр. Русе и Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност”, Администрация на Висшия съдебен съвет за участие в съвместната среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, за периода 29 септември – 2 октомври 2013 г. 
2. РАЗХОДИТЕ за пътни, нощувки, дневни и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка: Съгласно правилата за възстановяване на разходи при участие в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети на всяка държава-членка на ЕМСС се възстановяват до ... на участник. Тази сума се превежда два пъти годишно на изпращащата институция.


45. ОТНОСНО: Извлечение от протокол 0 26/03.07.2013 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно предложение за изменение на Решение по Протокол №13/10.04.2013 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно командироване на Чавдар Димитров - съдия в Административен съд – гр. Бургас, в качеството му на командирован национален експерт (seconded national expert) в Генерална дирекция „Мобилност и транспорт” (MOVE) на Европейската комисия в град Брюксел, Белгия, за срок от една година (с възможност за удължаване), считано от 01 юли 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован Чавдар Димитров Димитров - съдия в Административен съд – гр. Бургас, за изпълнение на задълженията му като командирован национален експерт (seconded national expert) в Генерална дирекция „Мобилност и транспорт” (MOVE) на Европейската комисия в град Брюксел, Кралство Белгия, за първоначален срок от една година, считано от 16 юли 2013 г., като същевременно той запазва правото си за периода на командироване да получава полагащото му се трудово възнаграждение за заеманата от него съдийска длъжност”
2. Останалите условия, свързани с командировката, остават непроменени.     


46. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 26/03.07.2013 г. от заседание на комисия Международна дейност” относно заявление от Павлина Панова – зам. председател на ВКС, определена за съдия – участник в проекта на съдебната мрежа за Европейската заповед за арест, относно участие в работна среща по проекта, която ще се проведе на 15-16 октомври 2013 г. в Лондон.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Павлина Панова за участие в работна среща по проекта, свързан с Европейската заповед за арест, за периода 14 -17 октомври 2013 г. в Лондон, Великобритания. 
2. Всички разходи, свързани с командироването на Павлина Панова са за сметка на ВСС. 


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


50. 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 11.07.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. 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 „прокурор” във ВАП.

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

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

4. Проект на решение по предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Русе за определяне на допълнително възнаграждение на Пламен Йорданов Петков – следовател в окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе с присъдена образователна и научна степен „доктор” по научно направление 3.6 Право (Наказателно право).

5. Проект на решение във връзка с информация от Министерство на правосъдието за размера на усвоените средства от отпуснатите чрез трансфер .... на основание чл. 18 от ПМС № 367/29.12.2011 г. и чл. 18 от ПМС № 334/2010 г.








ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           							ДИМИТЪР УЗУНОВ








