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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  30
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  17 юли 2013 г.



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

ОТСЪСТВАЩИ: няма 


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


1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски 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 Софийски градски съд 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”.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд 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. Велико Търново за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със .....
4. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разликата 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.,
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Окръжен съд гр. Перник и Апелативен съд гр. София за 2013 г. с цел осигуряване на средства за командировани съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със .... за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Перник за 2013 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със .... за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии в Апелативен съд гр. София.


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

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на разликата 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.,
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Районен съд гр. Монтана и Софийски районен съд за 2013 г. с цел осигуряване на средства за командирован съдия, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Монтана за 2013 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия в Софийски районен съд.


6. 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” с ...., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., съгласно Приложение № 1.


7. ОТНОСНО: Корекции на бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г., във връзка с обявените конкурси за първоначално назначаване на длъжността „съдия” във ВКС – НК,  за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „съдия” във ВКС – ГК, за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „съдия” във ВКС – НК и за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „съдия” във ВКС – ТК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявените конкурси:
1.1. За първоначално назначаване на длъжността „съдия” във ВКС – наказателна колегия.
1.2. За повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „съдия” във ВКС – гражданска колегия, проведено на 08.07.2013 г. и 09.07.2013 г.
1.3. За повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „съдия” във ВКС – наказателна колегия, проведено на 09.07.2013 г.
1.4. За повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „съдия” във ВКС – търговска колегия, проведено на 10.07.2013 г.,
да се изплащат от ВКС.
2. 	УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Върховен касационен съд 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 ....
4. Възнаграждението на хабилитиран член на конкурсната комисия в размер на ..., следва да се изплати от бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г., съгласно приложената справка за изплащане на възнаграждения за първоначално назначаване на длъжността „съдия” във ВКС – наказателна колегия.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за възнаграждения на съдебни заседатели, изплащане на облекло на служители, които са назначени до провеждане на конкурс и болнични.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. на Специализиран наказателен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... за изплащане на облекло на служители, които са назначени до провеждане на конкурс.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка”, по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Специализиран наказателен съд за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на първите 3 дни от временната нетрудоспособност, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с .... 
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Специализиран наказателен съд за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО и възнаграждения на съдебни заседатели, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения плащания на персонала” с .... 


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на хонорари на съдебни заседатели по ведомост и суми от СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Плевен за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на хонорари на съдебни заседатели по ведомост.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Плевен за 2013 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за изплащане на суми от СБКО и възстановяване на направените разходи за командироване на магистрати и служители за участие в подкомисии и работни групи към ВСС за изготвяне на стратегии, правила, критерии и др.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Смолян за 2013 г., във връзка с Решение по протокол № 53, д.т. 9 от 13.12.2012 г. и протокол № 11/21.03.2013 г., т. 9 на ВСС, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Смолян с ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи по командироването на магистрати и служители за участие в подкомисии и групи към ВСС.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Смолян за 2013 г., с цел осигуряване на средства за СБКО на магистрати и съдебни служители, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с  ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на сума за представително облекло на новоназначен младши съдия, считано от 25.06.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Русе за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., във връзка с изплащането на сума за представително облекло на новоназначен младши съдия, считано от 25.06.2013 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебни служители, поради завръщане от отпуск по майчинство.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ботевград за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на облекло на съдебни служители, поради завръщане от отпуск по майчинство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


14. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Стара Загора за увеличаване на щатните бройки на съдебните служители в съда.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение предложение от председателя на Районен съд гр. Стара Загора за увеличаване на щатната численост на съда.
2. Уведомява Комисия съдебна администрация, че исканото увеличение с 1 щ.бр. за длъжността „младши специалист – счетоводител” е обезпечена със средства за заплати, в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда.


15. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 27/09.07.2013 г. от заседание на КПКИТС относно осигуряване на техника за видеоконферентни връзки за нуждите на апелативните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” да внесе на заседание на ВСС проект на решение за закупуване на техника за видеоконферентни връзки за нуждите на апелативните съдилища.


16. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 27/09.07.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Брезник, с искане за увеличаване на бюджетната сметка за закупуване на мрежово, лазерно, монохромно мултифункционално устройство – принтер, копир, скенер.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Брезник за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Брезник .... за осигуряване на допълнителни средства за закупуване на мрежово, лазерно, монохромно мултифункционално устройство – принтер, копир, скенер.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър, 10 бр. компютри и 2 бр. мултифункционални устройства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмо с вх. № 11-11-213/12.07.2013 г. от Административен съд гр. Благоевград на КПКИТС за изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на 1 /един/ брой сървър на стойност от ...., 10 /десет/ броя компютри на обща стойност от .... и 2 /два/ броя мултифункционални устройства на обща стойност от ....


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя компютърни конфигурации Lenovo Edge 72 TWR с монитори Dell E2013H.

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. Свищов с вх. № 11-07-1049/09.07.2013 г., с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 6 броя компютърни конфигурации Lenovo Edge 72 TWR с монитори Dell E2013H на единична стойност с ДДС .... - на компютъра и .... с ДДС на монитора.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютри Lenovo Edge 72 TWR.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Свищов за 2013 г. за закупуване на 3 броя компютри Lenovo Edge 72 TWR на единична стойност с ДДС .....
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Свищов за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Свищов за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 3 броя компютри Lenovo Edge 72 TWR.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за закупуване на нов климатик за сървърно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Софийски окръжен съд с ...., за закупуване на нов климатик за сървърно помещение.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик за сървърно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Исперих за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Исперих с ..... за доставка и монтаж на 1 бр. климатик за сървърно помещение.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на новопридобито помещение за архив.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Административен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” с .... за обзавеждане и оборудване на новопридобито помещение за архив, поради липса на източник на финансиране.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за почистване и тариране на нафтов резервоар, доставка и монтаж на разходомер на изхода от нафтовата цистерна и доставка и монтаж на разходомер на входа на цистерната.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Гоце Делчев за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за почистване и тариране на нафтов резервоар.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


24. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА членовете на комисия „Бюджет и финанси”, в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС, в състав не по-малко от трима членове, да вземат решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт. 


25. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към ВСС и Директора на НИП за II - ро тримесечие на 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява направените разходи за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за ІI - ро тримесечие на 2013 г.
2. Одобрява направените разходи за командировки на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за IІ - ро тримесечие на 2013 г.
3. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Главния прокурор на Република България и на Директора на  Националния институт на правосъдието от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за ІI - ро тримесечие на 2013 г.


26. ОТНОСНО: Указания до органите на съдебната власт за предприемане на действия за прекратяване от страна на „Информационно обслужване” АД събирането на държавни такси и други суми в полза на органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да предприемат действия за прекратяване от страна на „Информационно обслужване” АД събирането на държавни такси и други суми в полза на органите на съдебната власт.
 

29. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за преподписване на договорните отношения с новопредложените параметри от „Банка ДСК” ЕАД, която е обслужваща банка и към момента.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото на административния ръководител на Районен съд гр. Ардино относно преподписване на договорните отношения с „Банка ДСК” ЕАД.


30. ОТНОСНО: Упълномощаване на ръководител на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите в администрацията на ВСС”, с рег. № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по ОПАК да организира процедура по ЗОП и сключи договор с изпълнителите на дейностите по проекта.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Милка Итова – ръководител на проект „Подобряване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”, с регистрационен номер КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”:
1. Да организира и проведе или прекрати открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Организиране и провеждане на специализирани обучения в рамките на проект КБ 12-24-1/10.05.2013 г.”, както и да сключи договор с избран с Решение на ВСС изпълнител.
2. Да организира и проведе или прекрати процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Изготвяне на анализ за оценка на нуждите от обучение на членовете на Висшия съдебен съвет и служителите на администрацията на ВСС”, както и да сключи договор с избран с Решение на ВСС изпълнител.
3. Да сключи договор с изпълнители по дейностите от проекта, както следва:
- Граждански договор за наемане на лице, отговорно за разработване на публична покана, техническа спецификация и документация за открита процедура по ЗОП;
- Одит на проекта.


31. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Карнобат с вх. № 96-00-160/11.07.2013 г., във връзка със старата сграда на съда, в изпълнение на решение на КБФ от 03.07.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Карнобат с вх. № 96-00-160/11.07.2013 г.


32. ОТНОСНО: Доклад за проведен функционален анализ на структурата, процедурите и организацията на Прокуратурата на РБ за периода 2007 – 2012 г. и Доклад за извършен анализ на делата за корупция, по които е работила прокуратурата през периода 01.01.2007 г. – 15.02.2013 г., препратени от Комисия по правни въпроси.
/Материалите са налични в Poste – Поща с членове на ВСС /За членовете на ВСС/ - Функционален анализ ПРБ./

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Доклада за проведения функционален анализ на структурата, процедурите и организацията на Прокуратурата на Република България за периода 2007 – 2012 г. и Доклада за извършен анализ на делата за корупция, по които е работила прокуратурата през периода 01.01.2007 г. – 15.02.2013 г.


33. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси във връзка със становището на проф. Лазар Груев – председател на ВКС по Правилата за командироване на съдии, прокурори и следователи, приети с решение на ВСС по протокол № 25/27.06.2013 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА Вариант № 2.


34. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 26/09.07.2013 г. от заседание на Комисия по дисциплинарните производства относно Предварително становище по проекта на бюджета на съдебната власт за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решението по протокол № 26/09.07.2013 г., т. 4 на Комисия по дисциплинарните производства.


35. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 26/09.07.2013 г. от заседание на Комисия дисциплинарните производства относно провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП в изпълнение на дейности по европейски проекти, по които ВСС е бенефициент.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решението по протокол № 26/09.07.2013 г., т. 3 на Комисия по дисциплинарните производства.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


38. ОТНОСНО: Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” относно разрешаване извършването на разход за отпечатване на информационни брошури съдържащи данни за структурата и дейността на ВСС на английски език, за целите на международната дейност на Съвета.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА извършването на разход за отпечатването на 200 броя информационни брошури за нуждите на дирекция „Международна дейност” на обща стойност с ДДС .....


39. ОТНОСНО: Предложение за командироване на ..., младши експерт в дирекция „Международна дейност” на ВСС, за участие в стажантската програма на Европейската мрежа на съдебните съвети, в периода 30 септември – 29 ноември 2013 г., гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована ..., младши експерт в дирекция „Международна дейност” в Администрацията на ВСС, за участие в стажантската програма на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 28 септември – 30 ноември 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. ОДОБРЯВА извършването на разходи за дневни и медицинска застраховка за командироването на .... за периода от 28 септември – 30 ноември 2013 г.
2.2. Пътните разходи и разходите за настаняване са за сметка на Европейската мрежа на съдебните съвети. Пътуването ще се извърши със самолет. 
2.3. Дневните и медицинската застраховка на командированото лице са за сметка на Висшия съдебен съвет. Съгласно чл. 22 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина: „Пълният размер на дневните пари при командировки се изплаща до 30 последователни календарни дни. За дните над тях дневните пари се намаляват с 25 на сто от размерите, определени в приложение № 2. Дневните разходи за периода на командировката на .... ще бъдат в размер, както следва:
- за първите 30 дни – ... дневно или ...;
- за оставащите 34 дни – се изплащат 75% от посочения по-горе размер или по ... дневно – .... Общо разходите за дневни възлизат на .... 
2.4. Цената на медицинската застраховка за посочения период възлиза на ......


40. ОТНОСНО: Командироване на Дарина Рачева – Генадиева – съдия в Административен съд гр. Варна за участие в дългосрочен стаж в Съда на Европейския съюз по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение, който ще се проведе от 02.09.2013 г. до 20.12.2013 г. и от 06.01.2014 г. до 28.02.2014 г. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Дарина Рачева – Генадиева – съдия в Административен съд- гр. Варна за участие в дългосрочен стаж в Съда на Европейския съюз по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение, за периода 02.09.2013 г. - 21.12.2013 г. и съответно 05.01.2014 г. – 01.03.2014 г.
2. РАЗХОДИТЕ за пътни, нощувки и дневни са за сметка на Европейската мрежа за съдебно обучение.
3. РАЗХОДИТЕ за заплащането на таксата от 250 евро на седмица за целия период на стажа или общо 3 000 евро са за сметка на командированото лице, като разходите ще й бъдат възстановени от Европейската мрежа за съдебно обучение през 2014 г.
4. РАЗХОДИТЕ за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


41. ОТНОСНО: Командироване на Светослав Стойнов – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна за участие в дългосрочен стаж в Евроджъст по Обменна програма 2013 на Европейската мрежа за съдебно обучение, който ще се проведе от 1 октомври до 20 декември 2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован Светослав Стойнов – прокурор в Районна прокуратура – Варна за участие в дългосрочен стаж в Евроджъст по Обменна програма 2013 на Европейската мрежа за съдебно обучение, за периода 30 септември 2013 г. - 21 декември 2013 г.
2. РАЗХОДИТЕ за пътни, нощувки и дневни са за сметка на Европейската мрежа за съдебно обучение.
3. РАЗХОДИТЕ за заплащането на таксата от 250 евро на седмица за целия период на стажа или общо 3 000 евро са за сметка на командированото лице, като ще му бъдат възстановени от Европейската мрежа за съдебно обучение през 2014 г.
4. РАЗХОДИТЕ за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


42. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 27/10.07.2013 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” относно разяснения по прилагането на Методика, приета с ПМС № 330/05.12.2011 г. за допълнение на ПМС № 82/2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд, изпратени от Зинаида Златанова, заместник министър- председател и министър на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решението по протокол № 27/10.07.2013 г.,т. 15 на Комисия „Международна дейност”.


43. ОТНОСНО: Становище на Комисия „Публична комуникация” 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 „Публична комуникация” да се предостави на Божана Ненкова - главен експерт-икономист в отдел „Счетоводство и методология”, за включване в Стратегията за управление на риска във ВСС.


44. ОТНОСНО: Решение на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт относно писмо от главния прокурор на Република България, във връзка с дейността на Работната група за изготвяне на анализ на степента на натовареност на военните съдилища и военните прокуратури, за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решението на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт, по протокол         № 26/09.07.2013 г., т. 4.


45. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 26/09.07.2013 г. от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт относно Предварително становище по проекта на бюджета на съдебната власт за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решението по протокол № 26/09.07.2013 г., т. 2 на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт.


46. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 25/03.07.2013 г. от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт относно провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП в изпълнение на дейности по европейски проекти, по които ВСС е бенефициент.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решението по протокол № 25/03.07.2013 г., т. 6 на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


49. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Русе относно лихвения процент, с който се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на Окръжен съд гр. Русе.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


52. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с писмо от Агенция по вписванията с изх. № 92-06-02/11.07.2013 г. относно заведени дълготрайни материални активи по баланса на агенцията, предоставени за ползване на органи на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УКАЗВА на органите на съдебната власт, в качеството на самостоятелни юридически лица, да преценят дали да приемат активите по техния баланс или да ги върнат обратно с приемо-предавателен протокол на Агенция по вписванията – собственик на активите.


53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград 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 градски съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Варна за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Разград за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....


54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. нова компютърна конфигурация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Габрово с ...., за закупуване на 1 бр. нова компютърна конфигурация.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


57. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност 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. Разград за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „заплати” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с ...
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Разград за 2013 г., с цел осигуряване на средства за субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ....


58. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България с вх. № 11-03-857/12.07.2013 г. с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-15 „Материали”, с цел осигуряване на средства за подмяна на обзавеждане на Учебна база Батак.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2013 г. по § 10-15 „Материали с ...., с цел осигуряване на средства за подмяна на обзавеждане на УБ Батак.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за възстановяване на внесена държавна такса от „Първа инвестиционна банка” АД, гр. София.
Становище от Диляна Янкова - ст. експерт - юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ сумата ....., представляваща внесена по сметка на Районен съд гр. Чепеларе по изпълнително дело № 174/2011 г. по описа на СИС при Районен съд гр. Чепеларе държавна такса, да бъде възстановена на вносителя „Първа инвестиционна банка” АД, ЕИК 831094393 по сметка BG10FINV915010BGN43510, BIC FINVBGSF.


60. ОТНОСНО: Искане от ......... от с. Горен чифлик за възстановяване на внесена държавна такса.
Становище от Диляна Янкова - ст. експерт - юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДА СЕ ИЗИСКА от ...... от с. Горен чифлик да представи на Комисия „Бюджет и финанси” заверени преписи на протоколно определение на Окръжен съд гр. Варна от 12.03.2012 г., постановено по в.гр.д. № 363/2012 г. и определение № 306 от 09.07.2012 г. на Върховен касационен съд, постановено по ч.гр.д. № 292/2012 г.


61. ОТНОСНО: Постъпил имейл от ... – директор Правна програма Институт „Отворено общество” с вх. № 96-00-203/16.07.2013 г., с молба за съдействие, във връзка с преглед на изпълнението на Стратегията за съдебна реформа.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Светла Иванова – началник отдел „ВО” да покани г-жа ... – директор Правна програма Институт „Отворено общество” за среща с председателя на комисия „Бюджет и финанси”, на 23.07.2013 г. в 13.00 часа.


62. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието, по молба № 94-00-101/14.06.2013 г. на г-н ......
Становище от Божана Ненкова – главен експерт – икономист в отдел „Счетоводство и методология”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от Министерство на правосъдието с вх. № 94-00-283/05.07.2013 г. 
2. Становището на комисия „Бюджет и финанси” по т. 1 да се изпрати на Министерство на правосъдието.
3. Запитването по т. 2 да се изпрати на Комисия по правни въпроси, за отговор до Министерство на правосъдието.


63. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра 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 Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Силистра за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....


64. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащането на сума за облекло на новоназначен младши съдия, считано от 25.06.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”  със ...., във връзка с изплащането на сума за облекло на сума за облекло на новоназначен младши съдия, считано от 25.06.2013 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Разлог да се обслужват от „Централна Кооперативна Банка” АД, считано от 01.09.2013 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Разлог.


66. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Петрич 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. Петрич 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.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Петрич, 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.


67. 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 18.07.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г., във връзка с обявените конкурси за първоначално назначаване на длъжността „съдия” във ВКС – НК,  за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „съдия” във ВКС – ГК, за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „съдия” във ВКС – НК и за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „съдия” във ВКС – ТК.

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. Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС.

5. Проект на решение относно получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към ВСС и Директора на НИП за II - ро тримесечие на 2013 г.

6. Проект на решение за предприемане на действия от административните ръководители за прекратяване събирането на държавни такси и други суми в полза на органите на съдебната власт от страна на „Информационно обслужване” АД.

7. Упълномощаване на ръководител на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите в администрацията на ВСС”, с рег. № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по ОПАК да организира процедура по ЗОП и сключи договор с изпълнителите на дейностите по проекта.

8. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Берковица за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

9. Проект на решение във връзка с писмо от Агенция по вписванията относно заведени дълготрайни материални активи по баланса на агенцията, предоставени за ползване на органи на съдебната власт.
10. Проект на решение за възстановяване на сума на „Първа инвестиционна банка” АД, внесена държавна такса по сметка на Районен съд гр. Чепеларе.





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







