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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  33
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  4 септември 2013 г.




ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Михаил Кожарев - председател
Каролина Неделчева
Камен Иванов


ОТСЪСТВАТ: Димитър Узунов и Румен Георгиев


От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, Гинка Георгиева - ръководител сектор „ССС” и Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2013 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2013 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


2. ОТНОСНО: Одитен Доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на съдебната власт и ВСС за 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема за сведение одитен доклад на Сметна палата № 0100022913 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2012 г. на съдебната власт и Висшия съдебен съвет.
2. Докладът да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
3. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на ВСС да изготви указания до органите на съдебната власт за недопускане на грешките описани в доклада.
3. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание Постановление № 146 на Министерския съвет от 11.07.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. Цар Борис III, № 54 за нуждите на Софийски районен съд и писмо № 61-00-114/14.08.2013 г. на Министерство на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание Постановление № 146 на Министерския съвет от 11.07.2013 г. и писмо № 61-00-114/14.08.2013 г. на Министерство на финансите, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ (СУБСИДИИ) – НЕТО с .....
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) – .....
Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) – .....
II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с ......
разпределени, както следва:
Функция „Отбрана и сигурност” – .....
Група „Съдебна власт” – .....
Капиталови разходи – .....
§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” – .....
в т.ч. по бюджетната сметка на
Съдилищата на Република България – ......


4. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г., на основание ПМС № 146/11.07.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. Цар Борис III, № 54 за нуждите на Софийски районен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” с .... на основание ПМС 146/11.07.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. Цар Борис III, № 54 за нуждите на Софийски районен съд.


5. ОТНОСНО: Информация на Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за II-ро тримесечие на 2013 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията на Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за II-ро тримесечие на 2013 г.


6. ОТНОСНО: Постъпило писмо от Прокуратурата на Република България с вх. № 11-03-917/30.07.2013 г., с искане за увеличение на бюджетната сметка 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 одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г., в размер на ....., за нуждите на Прокуратурата на Република България, за обезпечаване на дейността й до края на 2013 г.


7. ОТНОСНО: Постъпило писмо от Прокуратурата на Република България с вх. № 11-03-931/05.08.2013 г., с предложение за промяна в Правилника за финансиране и отчитане на дейността на учебните и почивни бази.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Не намира за необходимо да постави на разглеждане Правилника за финансиране и отчитане на дейността на учебните и почивни бази, приет от Висшия съдебен съвет, в сила от 01.03.2012 г.

Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

8. ОТНОСНО: Предложение за отпускане на допълнителни средства по бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Прокуратурата на Република България за 2013 г, както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за целите на управление и изпълнение на проекта „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП” по § 53-09 „Придобиване на други НДА” със .....
1.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ......
2. След верифициране на разходите от Управляващия орган на ОПАК бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България ще бъде намалена с верифицираната сума.
Мотиви: В случай, че не бъдат осигурени допълнителни средства, съществува реална опасност да не се приеме изцяло изпълнението на Проекта, да не се признаят за разходи суми от порядъка на 2 % до 5 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ и Прокуратурата на Република България ще трябва да заплати приблизително около ...., суми представляващи неустойки в размер на 0,5 на сто от неизпълнената част от договорите, но не повече от 10 % от стойността на всеки от сключените договори.


9. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на РБ № 6231/13 от 20.08.2013 г. с молба за отпускане на средства за авариен ремонт на тавани в Апелативна прокуратура гр. Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с ..... за ремонт на паднала мазилка по тавани, за нуждите на Апелативна прокуратура гр. Варна.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Върховен касационен съд 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 Върховен касационен съд за 2013 г. по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., за изплащане на обезщетение по ЗСВ .
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


11. 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” с ...., за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


12. ОТНОСНО: Корекция на бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2013 г. за извършване на текущ ремонт на вътрешния двор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с ....., за извършване на дренаж и отводняване от повърхностни и дъждовни води на вътрешния двор.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.

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.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пловдив за 2013 г. по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по чл. 225 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Силистра за 2013 г. по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Хасково за 2013 г. по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на облекло за 2013 г. на съдия ..... възстановена на длъжност до края на календарната година.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за покриване на разход във връзка с настъпило застрахователно събитие.

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 § 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.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански 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. Сандански 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 преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан 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. Чирпан 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 преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кубрат за 2013 г. по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай 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. Първомай 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 преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Никопол за 2013 г. по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кърджали за 2013 г. по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе 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 Районен съд гр. Русе за 2013 г. по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Асеновград за 2013 г. по § 02-00 “Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на захранващ блок на детектор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 28 от дневния ред за следващото заседание на комисията, с приложени материали от решението на ВСС по протокол № 19/16.05.2013 г., ведно с решението на КБФ.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за аварийно отсичане и извозване на опасни дървета.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дряново за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за аварийно отсичане и извозване на опасни дървета.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


30. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Смолян с вх. № 11-07-1213/26.08.2013 г., с искане за увеличение на бюджетната сметка по § 10-00 „Издръжка”, с цел осигуряване на средства за участие на съдия ..... в практиканска програма за съдии и прокурори организирани от Германската фондация за международно правно сътрудничество (IRZ-Stiftung).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Няма законово основание за отпускане на исканите средства.

Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

31. ОТНОСНО: Постъпило писмо от Прокуратурата на Република България с вх. № 11-03-874/15.08.2013 г., с искане за вътрешно компенсирани промени, както и увеличение на бюджетната сметка по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2013 г. за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


32. 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” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ....


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на болничен до 3 дни за сметка на работодателя, СБКО 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. В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ямбол за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен 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 сметка на работодателя за първите три дни от временна нетрудоспособност.
2. В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ямбол за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ямбол за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
3. Във връзка с промяна на Счетоводната политика на съдебната система, с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от ЗЧСИ.
3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ямбол за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ямбол за 2013 г. по § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ....


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за възстановяване на разходи на магистрат участвал в изпитна комисия за провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдии в Специализиран наказателен съд.

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. Ловеч за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Ловеч с ...., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи по командироването на участник в изпитна комисия за провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдии в Специализиран наказателен съд.


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен 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, СБКО и разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „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 Административен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по чл. 224 от КТ за неизползван отпуск на напуснал служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Поморие за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Поморие за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... за изплащане на обезщетение по чл. 224 от КТ.


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на болнични от работодател, разликата в работната заплата на командировани съдии и закупуване на допълнителен модул „Директ” към ПП Омекс 2000.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ..... за изплащане на суми по чл. 40, ал. 5 от КСО.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... за изплащане на суми по чл. 40, ал. 5 от КСО.
2. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
2.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
2.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” с .... за закупуване на допълнителен модул „Директ” към ПП Омекс 2000.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на RAM памет и принтер.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Благоевград за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Благоевград с ....
2. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Благоевград с ....
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на оперативна /RAM/ памет и принтер.

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

39. ОТНОСНО: Информация от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно формирането и използването на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно формирането и използването на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.
Одитни доклади.

47. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Исперих 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. Исперих.
2. Одобрява изпълнението на препоръките за подобряване дейността на Районен съд гр. Исперих, съгласно представената писмена информация.


48. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1218 във Върховен касационен съд.
Отложена по протокол № 31/23.07.2013 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
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 Върховен касационен съд. 
2. Одобрява плана за действие и изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.

Разни.

49. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Елена за смяна на обслужващата банка, считано от 01.10.2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Елена да се обслужват от „Централна Кооперативна Банка” АД, считано от 01.10.2013 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. Елена.


50. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой на Районна прокуратура гр. Монтана.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районна прокуратура гр. Монтана 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 Районна прокуратура гр. Монтана  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.


51. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Пловдив 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. Пловдив да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 10 /десет/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Пловдив  във връзка с искането им за монтиране на десет ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


52. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен 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 Районен 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 приходите от такси и 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Варна  във връзка с искането им за монтиране на четири ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


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


54. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ тримесечните справки на Застрахователно акционерно дружество „ОЗК – застраховане” АД за регистрираните застрахователни събития, размера на изплатените застрахователни суми и основанията за отказ за изплащане. 


55. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно покана за доброволно изпълнение на задължение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДА СЕ ИЗИСКА писмена информация от Столична община за размера на дължимата сума за такса „Битови отпадъци” по години.


56. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Ивайловград, относно предоговаряне на лихвени проценти за олихвяване на налични суми по текущи банкови сметки.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Ивайловград, относно предоговаряне на лихвени проценти за олихвяване на налични суми по текущи банкови сметки.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


58. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на РБ относно приложимостта на разпоредбата по чл. 259 от КТ, във връзка с възнаграждението при преместване по реда на чл. 168, ал. 7 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Главния прокурор на РБ относно приложимостта на разпоредбата по чл. 259 от КТ, във връзка с възнаграждението при преместване по реда на чл. 168, ал. 7 от ЗСВ.


59. ОТНОСНО: Постъпила молба от ........ с рег. № 96-00-261/03.09.2013 г., с искане за изплащане на остатък от дължимо обезщетение по изпълнителен лист от 05.03.2013 г. по гр.д. 647/2012 г. на СГС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г. по § 10-92 „Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения” с ....., за изплащане на остатък от дължимо обезщетение на ...... по изпълнителен лист от 05.03.2013 г. по гр.д. 647/2012 г. на СГС.
3. Решението на комисията да се изпрати на Константин Пенчев – Омбудсман на Република България във връзка с писмо изх. № 3989/19.07.2013 г.


60. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 35/31.07.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси относно определяне на допълнително възнаграждение за научна степен „доктор” или „доктор на науките”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение решението на Комисия по правни въпроси по протокол № 35/31.07.2013 г., т. 4.
2. Указва на Комисия по правни въпроси да прецени дали са налице основания за приемане на изменения на Вътрешните правила за организацията и структурата на работната заплата на изборните членове на ВСС, приети с решение на ВСС по протокол № 42/05.12.2007 г.


61. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на РБ, въз основа на предложение на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за определяне на допълнително възнаграждение на прокурор Петко Иванов Минев от Районна прокуратура гр. Пловдив с присъдена образователна и научна степен „доктор”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се уведоми Главния прокурор на Република България за решението на Комисия по правни въпроси по протокол № 35/31.07.2013 г., т. 4.


62. ОТНОСНО: Писмо от зам. председател на Окръжен съд гр. Пазарджик относно предприетите действия за верифициране на извършените към момента разходи по изпълнението на проект „Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за международно сътрудничество по дела в българските съдилища” по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение писмото от зам. председател на Окръжен съд гр. Пазарджик относно предприетите действия за верифициране на извършените към момента разходи по изпълнението на проект „Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за международно сътрудничество по дела в българските съдилища” по ОПАК.


63. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Сандански с вх. № 04-00-037/19.08.2013 г. относно задълженията за местни данъци и такси за погасяване по давност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Сандански с вх. № 04-00-037/19.08.2013 г. относно задълженията за местни данъци и такси за погасяване по давност.


64. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Разград относно предприетите действия за прекратяване от страна на „Информационно обслужване” АД – гр. Разград събирането на държавни такси и други суми в полза на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Разград относно предприетите действия за прекратяване от страна на „Информационно обслужване” АД – гр. Разград събирането на държавни такси и други суми в полза на съда.


65. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Враца до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС, относно преустройство и реконструкция на вътрешна ел. инсталация и изграждане на пожароизвестителна инсталация, топлоизолация на подпокривно пространство на сградата, ремонт на покрива на пристройката и обособяване на нови два кабинета.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Окръжен съд гр. Враца до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС.


66. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 34/22.07.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси относно писмо от Министъра на външните работи във връзка с проведена среща на Междуведомствената работна група за обсъждане на евентуални промени на нормативната уредба, касаеща участието на граждански специалисти в мисии и операции на НАТО и Европейския съюз.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Финанси и бюджет” за следващото заседание на комисията да изготви становище, с оглед предмета на срещата на Междуведомствената работна група за обсъждане на евентуални промени на нормативната уредба, касаеща участието на граждански специалисти в мисии и операции на НАТО и Европейския съюз.
.

67. ОТНОСНО: Мониторингов анализ на медийните изяви на членовете на ВСС за периода 01 април – 30 юни 2013 г., препратен за запознаване от Комисия „Публична комуникация”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение мониторингов анализ на медийните изяви на членовете на ВСС за периода 01 април – 30 юни 2013 г.


68. ОТНОСНО: Доклад от Ваня Панагонова – н-к отдел „Протокол” в дирекция „Публична комуникация и протокол” относно Вътрешни правила за протоколни подаръци в други държавни институции, препратен за сведение от Комисия „Публична комуникация”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от Ваня Панагонова – н-к отдел „Протокол” в дирекция „Публична комуникация и протокол”.


69. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 32/26.07.2013 г. от заседание на Висшия съдебен съвет относно препоръки за мерките, които ВСС следва да приема в изпълнение на ангажимента си за усъвършенстване на системата за случайния подбор на делата съобразно чл. 9 ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 32/26.07.2013 г. от заседание на Висшия съдебен съвет


70. ОТНОСНО: Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” относно необходимост от поемане на разход във връзка с участието на представители на съдебната система в симпозиум на тема „Обучение на членовете на съдебната власт за ефективно и ефикасно правосъдие”, който е организиран от Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Турция и ще се проведе в периода 23 – 25 октомври 2013 г., Анталия, Турция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до произнасяне на Комисия „Международна дейност”.


72. ОТНОСНО: Заповед на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 01 юли 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Заповедта на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 01 юли 2013 г.


73. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно упълномощаване на г-жа Магдалена Атанасова Лазарова – Проданова, член на Висшия съдебен съвет, за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна система”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.5-05.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Магдалена Атанасова Лазарова - Проданова – член на Висшия съдебен съвети да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна система”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.5-05 на ОПАК с проектно предложение „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, както и да подписва всички документи, свързани с изпълнението и управлението на проекта.


74. ОТНОСНО: Информация от Министерство на правосъдието относно конкретизиране на разходите извършени с предоставените средства, 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 :

Приема за сведение информацията от Министерство на правосъдието относно конкретизиране на разходите извършени с предоставените средства, чрез трансфер ..... на основание чл. 18 от ПМС № 367/29.12.2011 г. и чл. 18 от ПМС № 334/2010 г.


75. ОТНОСНО: Писмо от Главния секретар на Министерство на правосъдието относно инвестиционното намерение на Министерство на правосъдието за осигуряване на оптимална работна среда на структурите на съдебната власт в гр. Несебър.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от Главния секретар на Министерство на правосъдието относно инвестиционното намерение на Министерство на правосъдието за осигуряване на оптимална работна среда на структурите на съдебната власт в гр. Несебър.
2. Писмото от Главния секретар на Министерство на правосъдието да се изпрати на постоянните комисии на ВСС, за сведение.
3. Писмото от Главния секретар на Министерство на правосъдието да се изпрати на председателя на Районен съд гр. Несебър, за сведение.


76. ОТНОСНО: Писмо от Агенция по обществени поръчки с вх. № 45-07-005/25.07.2013 г. относно прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от Агенция по обществени поръчки относно прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
2. Писмото от Агенция по обществени поръчки да се изпрати на постоянните комисии на ВСС, ръководителите на проекти и дирекция „Правна”, за запознаване.


77. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Пловдив за изразяване на съгласие за участие в качеството си на партньор с Юридическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски” в проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” компонент „Студентски практики” на Министерство на образованието, младежта и науката, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от председателя на Административен съд гр. Пловдив на Комисия „Международна дейност”, по компетентност.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


78. ОТНОСНО: Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет /ПРБ/ за 2014 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2015 г. и 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Утвърждава указанията до органите на съдебната власт и приложенията към тях, относно подготовката на проектобюджетите за 2014 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2015 г. и 2016 г.
2. Възлага на Главния секретар на ВСС да изпрати на Председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на РБългария, Директора на НИП, Главния инспектор на Инспектората към ВСС и председателите на съдилищата, указанията за подготовка на проектобюджетите за 2014 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2015 г. и 2016 г., с предложение да представят своите проектобюджети в срок до 09.09.2013 г.


79. 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 31.07.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2013 г.

2. Одитен Доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на съдебната власт и ВСС за 2012 г.

3. Корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание Постановление № 146 на Министерския съвет от 11.07.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. Цар Борис III, № 54 за нуждите на Софийски районен съд и писмо № 61-00-114/14.08.2013 г. на Министерство на финансите.

4. Предложение за корекция по бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г., на основание ПМС № 146/11.07.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. Цар Борис III, № 54 за нуждите на Софийски районен съд.

5. Постъпило писмо от Прокуратурата на Република България с вх. № 11-03-917/30.07.2013 г., с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. и проект на писмо до министъра на финансите.

Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

6. Предложение за отпускане на допълнителни средства по бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2013 г.

7. Писмо от Главния прокурор на РБ № 6231/13 от 20.08.2013 г., с молба за отпускане на средства за авариен ремонт на тавани в Апелативна прокуратура гр. Варна.

8. Искане от административния ръководител на Върховен касационен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

9. Искане от административния ръководител на Върховен административен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

10. Корекция на бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2013 г. за извършване на текущ ремонт на вътрешния двор.

11. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.

12. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

13. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

14. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по чл. 225 от ЗСВ.

15. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

16. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на облекло за 2013 г. на съдия ... възстановена на длъжност до края на календарната година.

17. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за покриване на разход във връзка с настъпило застрахователно събитие.

18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за аварийно отсичане и извозване на опасни дървета.

27. Постъпила молба от ..... с рег. № 96-00-261/03.09.2013 г., с искане за изплащане на остатък от дължимо обезщетение по изпълнителен лист от 05.03.2013 г. по гр.д. 647/2012 г. на СГС.

Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

28. Постъпило писмо от Прокуратурата на Република България с вх. № 11-03-874/15.08.2013 г., с искане за вътрешно компенсирани промени, както и увеличение на бюджетната сметка по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2013 г. за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

29. 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.

30. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на болничен до 3 дни за сметка на работодателя, СБКО и субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

31. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за възстановяване на разходи на магистрат участвал в изпитна комисия за провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдии в Специализиран наказателен съд.

32. Искане от административния ръководител на Административен 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, СБКО и разлика в работната заплата на командирован съдия.

33. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по чл. 224 от КТ за неизползван отпуск на напуснал служител.

34. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на болнични от работодател, разликата в работната заплата на командировани съдии и закупуване на допълнителен модул „Директ” към ПП Омекс 2000.

35. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на RAM памет и принтер.

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

36. Информация от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно формирането и използването на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.

Одитни доклади.

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

44. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1218 във Върховен касационен съд.

Разни.

45. Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане. 

46. Писмо от зам. председател на Окръжен съд гр. Пазарджик относно предприетите действия за верифициране на извършените към момента разходи по изпълнението на проект „Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за международно сътрудничество по дела в българските съдилища” по ОПАК.

47. Проект на решение за упълномощаване на г-жа Магдалена Атанасова Лазарова – Проданова - член на Висшия съдебен съвет да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна система”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.5-05 на ОПАК с проектно предложение „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”.




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







