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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  33
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  29 юли 2014 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: Получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховен касационен съд и Върховен административен съд, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за ІI-ро тримесечие на 2014 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 II - ро тримесечие на 2014 г.
2. Одобрява направените разходи за командировки на председателя на Върховния касационен съд за II - ро тримесечие на 2014 г.
3. Одобрява направените разходи за командировки на Главния прокурор на Република България за II - ро тримесечие на 2014 г.
4. Одобрява направените разходи за командировки на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за II - ро тримесечие на 2014 г.
5. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния административен съд и на Директора на Националния институт на правосъдието от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за II - ро тримесечие на 2014 г.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г.

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за младши съдии и изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА извършването на корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Враца за 2014 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Враца с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за младши съдии.
2. 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.
2.1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

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. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


4. ОТНОСНО: Служебна корекция на бюджета на Районен съд гр. Велики Преслав по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на служебна корекция по бюджетите за 2014 г. на ВСС и Районен съд гр. Велики Преслав, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Велики Преслав със ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на ел. енергия.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица 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. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.


6. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Малко Търново с вх. № 11-07-1347/18.07.2014 г., с искане за осигуряване на средства за покриване на разходи във връзка с тържествено отбелязване на 100 годишен юбилей.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА писмо с вх. № 11-07-1347/18.07.2014 г. на председателя на Районен съд гр. Малко Търново, за обосноваване на искането.



7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

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. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски градски съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за изпълнение на предписание на РС „ПБЗН” гр. Пещера за отделяне на стълбищно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Пещера за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за изпълнение на предписание на РС „ПБЗН” гр. Пещера за отделяне на стълбищно помещение.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
10. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на Прокуратурата на Република България за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА вземането на решение  за увеличение на бюджета на Прокуратурата на РБ за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за изплащане на дължими обезщетения по ЗОДОВ, поради липса на източници на финансиране. 
Искането може да бъде уважено след анализа за изпълнение на бюджета за деветмесечието /при евентуално реализиране на преизпълнение на приходите/ или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет. Такова искане е направено с проект на ПМС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. в размер на .... за текущи разходи на органите на съдебната власт, в което са предвидени и необходимите средства за изплащане на обезщетения по ЗОДОВ.
Писмото с искане за корекция да се внесе в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване източник на финансиране.
Мотиви: 
С първоначалното разпределение на бюджета за 2014 г. се формира неразпределен резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания” в размер на ..... Средствата са разпределени с решения на Висш съдебен съвет за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ , т.е. резерва е изчерпан.
 Анализа на изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2014 г. показва неизпълнение на приходите в размер на ....., т.е. няма реализирано преизпълнение на приходите, което да се ползва като допълнителен източник на финансиране.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата и облекло на новоназначени съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Софийски градски съд за 2014 г. с ..... по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, с цел осигуряване на средства за изплащане на работна заплата на новоназначени съдебни служители до края на годината. Корекция на бюджета по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, ще бъде извършена служебно след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.
2. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Софийски градски съд с ..... по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новопостъпили съдебни служители, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
3. Искането може да бъде уважено след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
4. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


12. ОТНОСНО: Писма от председателите на Софийски градски съд и Административен съд София - област, с искане 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:
1. ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджетите на Софийски градски съд с ..... и Административен съд София – област с ..... за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на източници на финансиране.
2. Исканията могат да бъдат уважени след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


13. ОТНОСНО: Писма от председателите на Окръжен съд гр. Враца, Окръжен съд гр. Русе и Административен съд гр. Кюстендил, с искане 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:
1. ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджетите на Окръжен съд гр. Враца с ...., Окръжен съд гр. Русе с .... и Административен съд гр. Кюстендил с .... за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на източници на финансиране.
2. Исканията могат да бъдат уважени след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗОВС на военнослужещи от закрития Военен съд гр. Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Военен съд гр. Сливен с .... за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗОВСРБ, поради липса на източници на финансиране.
2. Искането може да бъде уважено след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


15. ОТНОСНО: Писма от председателите на Софийски районен съд, Районен съд гр. Провадия, Районен съд гр. Никопол и Окръжен съд гр. Разград, с искане 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:
1. ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджетите на Софийски районен съд с ...., Районен съд гр. Провадия с ...., Районен съд гр. Никопол с .... и Окръжен съд гр. Разград с .... за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на източници на финансиране.
2. Исканията могат да бъдат уважени след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


16. ОТНОСНО: Писма от председателите на Районен съд гр. Брезник, Военен съд гр. Сливен и Административен съд София - град, с искане 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:
1. ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджетите на Районен съд гр. Брезник с ...., Военен съд гр. Сливен с .... и Административен съд София - град с ..... за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ и ЗОВСРБ, поради липса на източници на финансиране.
2. Исканията могат да бъдат уважени след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване и внедряване на модул „Съдебен призовкар” към деловодна програма САС „Съдебно деловодство”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Горна Оряховица за отпускане на .... за закупуване и внедряване на модул „Съдебен призовкар” към деловодна програма САС „Съдебно деловодство”, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за доставка и монтаж на водогреен котел.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА на инж. Шиклев искането за доставка и монтаж на отоплителен котел за Районен съд гр. Етрополе, до изготвяне на доклад от посещение на място.
2. ПРЕДЛАГА на Главния секретар Димитър Тончев да командирова инж. Шиклев за оглед на място и изготвяне на доклад за състоянието на отоплителните котли и причината за тяхното едновременно излизане от състояние годно за експлоатация.

Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г .

19. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка” и § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 51 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2014 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” с ....., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ...., съгласно Приложение № 1.

Разни.

20. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно жалба вх. № 94-00-132/26.06.2014 г. от група вещи лица от всички специалности във връзка с неизплатени хонорари по изработени и приети експертизи, изпратено от Комисия по правни въпроси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА на експертите от комисия „Бюджет и финанси” за изготвяне на анализ и предложение за корекция на бюджетите на Софийски районен съд, Софийски градски съд и Апелативен съд гр. София .


21. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Русе до Комисия по правни въпроси, с копие до Комисия „Бюджет и финанси”, във връзка с постъпили Запорни съобщения в Окръжен съд гр. Русе като трето задължено лице относно вземане на длъжника .......

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до произнасяне на Комисия по правни въпроси.


22. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 4/28.07.2014 г. от заседание на Групата на председателите на постоянните комисии на ВСС относно обсъждане на Проект на Програма за предстоящата експертна мисия на Европейската комисия в периода 08 -12.09.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” няма дейности в изпълнение на препоръките на ЕК по МСО и съгласно заложените в Пътната карта за 2014 г. мерки.


23. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 36/23.07.2014 г., т. 7 относно възстановяване на разходи на Висшия съдебен съвет за участие на негови представители в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 1 януари – 30 юни 2014 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 36/23.07.2014 г., т. 7.


24. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 36/23.07.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно решение на Комисия по дисциплинарните производства за определяне на представител на комисията за участие в екипа на Проект № 2 на Европейската мрежа на съдебните съвети, Стандарт V: Дисциплинарни производства, както и определяне на представители на ВСС за участие в екипа на Проект № 1 на Европейската мрежа на съдебните съвети, Оценка на независимостта и отчетността на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да вземат участие в съвместна среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2014 – 2015 г., в периода 17-20 септември 2014 г., в гр. Мадрид, Испания, следните лица:
1.1. Соня Найденова – представляващ ВСС.
1.2. Светла Петкова – член на ВСС и зам.-председател на Комисия по дисциплинарните производства.
1.3. Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност”.
1.4. Александра Бръзицова – старши експерт – Международна дейност.
2. Пътните разходи, разходите за настаняване, дневни и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. Пътуването ще се извърши със самолет.


25. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 36/23.07.2014 г., т. 5, във връзка с предложение от Главния прокурор на РБ за удължаване с 18 месеца срока на командироване на Росица Захариева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, командирован национален експерт (КНЕ) в Евроджъст, считано от 01.08.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде удължен срока на командироване на Росица Симеонова Захариева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора със статут на командирован национален експерт в отдел „Правен” на Евроджъст - гр. Хага, Холандия, при условията на Решение на Колегията 2013 – 6, за период от 18 /осемнадесет/ месеца, считано от 01.08.2014 г.
2. Разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС. 


26. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-04-218/22.07.2014 г. до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС, относно разпределянето на имотите между различните органи на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-04-218/22.07.2014 г. до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС. 


27. ОТНОСНО: Молба от ..... – началник отдел „Счетоводство” на Върховния касационен съд и докторант към катедра „Счетоводство и анализ” на Университета за национално и световно стопанство за провеждане на емпирично проучване на тема „Разбиране и значение на организация на счетоводството в органите на съдебната власт” сред съдебни служители изпълняващи счетоводни функции в органи на съдебната власт на Република България. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА .... – началник отдел „Счетоводство” на Върховния касационен съд и докторант към катедра „Счетоводство и анализ” на Университета за национално и световно стопанство да проведе емпирично проучване на тема „Разбиране и значение на организация на счетоводството в органите на съдебната власт” сред съдебни служители изпълняващи счетоводни функции в органи на съдебната власт на Република България. 
2. УКАЗВА на .... – началник отдел „Счетоводство” на Върховния касационен съд и докторант към катедра „Счетоводство и анализ” на Университета за национално и световно стопанство след изготвяне на анализа, същият да бъде предоставен на комисия „Бюджет и финанси”.
3. Анкетната карта да се изпрати до съдебните служители изпълняващи счетоводни функции чрез КОНТО, като попълнените формуляри се изпращат на e-mail: teodora.zlatanova@abv.bg.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за младши съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА извършването на корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Пловдив за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Пловдив с ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за младши съдии.
 

29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на бърз скенер.
Извлечение от протокол № 27/22.07.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджетите за 2014 г. на ВСС и Районен съд гр. Бургас, 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. Бургас с ...... за закупуване на бърз скенер.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на компютър за видео-наблюдение в секретна регистратура на съда.
Извлечение от протокол № 27/22.07.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Районен съд гр. Враца и Висш съдебен съвет за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ......
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Враца с ..... с цел осигуряване на средства за закупуването на компютър за видео-наблюдение в секретна регистратура на съда.


31. ОТНОСНО: Проект на Инструкция за осъществяване на взаимодействие между Националната агенция за приходите и Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ИЗПРАЩА Проект на Инструкция за осъществяване на взаимодействие между Националната агенция за приходите и Висшия съдебен съвет на всички постоянни комисии на ВСС, за предложения.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на ВСС да изготви становище и предложения от името на КБФ.


32. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси във връзка с изготвено становище от .... – директор на дирекция „Правна” относно определяне на допълнителното месечно трудово възнаграждение в процент върху основната работна заплата, за придобит трудов стаж и професионален опит, на съдебните служители по чл. 340, ал. 3 от ЗСВ – служителите в АВСС, на ИВСС, на НИП и на ОСВ, при преминаването им от един орган на съдебната власт в друг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изразява положително становище относно определяне на допълнителното месечно трудово възнаграждение в процент върху основната работна заплата, за придобит трудов стаж и професионален опит, на съдебните служители по чл. 340, ал. 3 от ЗСВ – служителите в АВСС, на ИВСС, на НИП и на ОСВ, при преминаването им от един орган на съдебната власт в друг.


33. ОТНОСНО: Становище на комисия „Бюджет и финанси” към Висшия съдебен съвет, във връзка с публикуван материал в Правен свят от 28.07.2014 г., с подзаглавие „Питайте ВСС защо парите не са им стигнали, съветва правосъдният министър”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА становището на комисия „Бюджет и финанси” към Висшия съдебен съвет, във връзка с публикуван материал в Правен свят от 28.07.2014 г., с подзаглавие „Питайте ВСС защо парите не са им стигнали, съветва правосъдният министър”.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и 3 броя принтери.
Извлечение от протокол № 27/22.07.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Районен съд гр. Сандански и Висш съдебен съвет за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Сандански с  ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и 3 броя принтери.


35. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 30.07.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 30.07.2014 г.

1. Становище на комисия „Бюджет и финанси” към Висшия съдебен съвет, във връзка с публикуван материал в Правен свят от 28.07.2014 г., с подзаглавие „Питайте ВСС защо парите не са им стигнали, съветва правосъдният министър”.


36. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 31.07.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 31.07.2014 г.

1. Получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховен касационен съд и Върховен административен съд, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за ІI-ро тримесечие на 2014 г. 

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г.
 - „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

2.1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за младши съдии и изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

2.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за младши съдии.

2.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

2.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на бърз скенер.

2.5. Служебна корекция на бюджета на Районен съд гр. Велики Преслав по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г.

2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на компютър за видео-наблюдение в секретна регистратура на съда.

2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за изпълнение на предписание на РС „ПБЗН” гр. Пещера за отделяне на стълбищно помещение.

2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и 3 броя принтери.

- „ОТЛАГА”

2.12. Корекция на бюджета на Прокуратурата на Република България за 2014 г.

2.13. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата и облекло на новоназначени съдебни служители.

2.14. Писма от председателите на Софийски градски съд и Административен съд София - област, с искане за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

2.15. Писма от председателите на Окръжен съд гр. Враца, Окръжен съд гр. Русе и Административен съд гр. Кюстендил, с искане за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

2.16. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗОВС на военнослужещи от закрития Военен съд гр. Варна.

2.17. Писма от председателите на Софийски районен съд, Районен съд гр. Провадия, Районен съд гр. Никопол и Окръжен съд гр. Разград, с искане за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

2.18. Писма от председателите на Районен съд гр. Брезник, Военен съд гр. Сливен и Административен съд София - град, с искане за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

3. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г .

3.1. Искания за вътрешно компенсирани промени на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка” и § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”.





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




