

7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  32
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  26 юли 2013 г.



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


ОТСЪСТВА: Каролина Неделчева


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 обезщетение по чл. 226 от 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 обезщетение по чл. 226 от ЗСВ на съдия ....
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 районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по чл. 224 от КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Софийски районен съд да изплати дължимите обезщетения по чл. 224 от КТ в размер на .... в рамките на утвърдените средства за 2013 г. по бюджета на съда.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен 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 Върховен административен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Силистра за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за 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. Елхово за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Елхово 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.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за покриване на разход във връзка с настъпило застрахователно събитие и възнаграждения на вещи лица.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч  за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... /застрахователно обезщетение/.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с плащане на ел. енергия.

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. Тервел, с цел осигуряване на средства за плащане на ел. енергия, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с ....


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за придобиване на 6 бр. климатици.

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. Нови Пазар 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. Нови Пазар с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на 6 бр. климатици.


9. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Военен съд гр. Сливен 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 Военен съд гр. Сливен да се обслужват от „Първа Инвестиционна 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 Военен съд гр. Сливен.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


12. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Варна относно лихвения процент, с който се олихвяват наличните суми по текущите банкови сметки на Административен съд гр. Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


14. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Берковица 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. Берковица 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. Берковица, 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.


15. ОТНОСНО: Упълномощаване за организиране и провеждане на обществена поръчка за извършване на писмени и устни преводи за нуждите на ВСС и Норвежкия механизъм 2009 г.-2014 г.
Доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВ” в дирекция „Правна”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Галина Карагьозова – член на ВСС да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни преводи 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.


16. ОТНОСНО: Сключване на договор за „Техническа помощ за провеждане, анализи и обработка на данни от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висши съдебен съвет да подпише договор с агенция TNS BBSS за „Техническа помощ за провеждане, анализи и обработка на данни от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България”.


17. ОТНОСНО: Покана за доброволно изпълнение на задължение.
Становище от Мая Атанасова – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА преписката на Комисия по правни въпроси на ВСС.


18. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски окръжен съд с вх. № 91-00-100/22.07.2013 г., с молба за разяснение как да се осъществи спешното въвеждане на информация по фирмени дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от председателя на Софийски окръжен съд, с молба за разяснение как да се осъществи спешното въвеждане на информация по фирмени дела.


19. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски градски съд с вх. № 11-06-737/24.07.2013 г. относно подписване на договор с ВИВАКОМ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от председателя на Софийски градски съд с вх. № 11-06-737/24.07.2013 г. 
2. Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Софийски градски съд.


20. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Сандански до Кмета на Община Сандански, с копие до ВСС, във връзка с отписване на задълженията за местни данъци и такси за 2007 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Сандански до Кмета на Община Сандански, с копие до ВСС.


21. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 40/02.07.2013 г. от заседание на КПА, във връзка с извлечение от протокол № 27/17.05.2013 г. от извънредно заседание на КПА относно проекти на решения за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” във ВКС - НК, ВКС - ТК, ВАС и СпНС, за „прокурор” във ВКП, ВАП и Специализирана прокуратура, за „следовател” в СлО в СпП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 40/02.07.2013 г. от заседание на КПА, във връзка с извлечение от протокол № 27/17.05.2013 г. от извънредно заседание на КПА относно проекти на решения за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” във ВКС - НК, ВКС - ТК, ВАС и СпНС, за „прокурор” във ВКП, ВАП и Специализирана прокуратура, за „следовател” в СлО в СпП.


23 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 26.07.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Проект на решение за утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
2. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО.
3. Проект на решение за упълномощаване на Галина Карагьозова – член на ВСС да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за извършване на писмени и устни преводи за нуждите на ВСС и Норвежкия механизъм 2009 г.-2014 г.
4. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да сключи договор за „Техническа помощ за провеждане, анализи и обработка на данни от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България”.



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


