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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  36
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  18 септември 2013 г.



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

ОТСЪСТВАЩИ: няма 


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


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2013 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 31.08.2013 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2013 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


2. ОТНОСНО: Корекция на бюджетните сметки за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на РБългария, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетните сметки за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България за 2013 г., в рамките на общата бюджетна сметка на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.

3. ОТНОСНО: Корекция на бюджетната сметка за дейността на почивните и учебни бази на Върховния касационен съд, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетната сметка за дейността на почивните и учебни бази на Върховния касационен съд за 2013 г., в рамките на общата бюджетна сметка на Върховния касационен съд, съгласно приложението.


4. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание писмо № 04-13-467/02.09.2013 г. на Министерство на финансите във връзка с осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между Районен съд гр. Сандански и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Сандански по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание писмо № 04-13-467/02.09.2013 г. на Министерство на финансите, както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ (СУБСИДИИ) - НЕТО с ....
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) - ....
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) - .....
1.2. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с ....
в т.ч. по параграфи, както следва:
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2013 г., както следва:
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – ....
Средствата са за сметка на предоставения допълнителен трансфер по бюджета на съдебната власт в размер на ...., съгласно писмо на Министерство на финансите с изх. № 04-13-467/02.09.2013 г. /вх. № 04-14-086/05.09.2013 г./.

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

5. ОТНОСНО: Писмо от Върховен административен съд с вх. № 11-02-085/13.09.2013 г., с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОДОБРЯВА проект на писмо до министъра на финансите, с приложение за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г., в размер на ....., за нуждите на Върховен административен съд, във връзка с предстоящото честване на юбилея по случай навършването на 100 години от създаването на Върховния административен съд.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски апелативен 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 апелативен 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.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново 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 Окръжен съд гр. Велико Търново 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.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за извършване на строително ремонтни работи за отстраняване на щети.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново по § 10-30 „Текущ ремонт” с ...., от които за кабинет № 92 на Районна прокуратура в съдебната палата – ...., на архивно помещение на ВТОС – ...., на окачени тавани в деловодството на ВТОС и стая № 1 на Районен съд в сутерен – .... и ремонт на кабинет № 4 на Апелативен съд в сутерен на съдебната палата – гр. Велико Търново.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за корекция по бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” – застрахователно обезщетение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... /застрахователно обезщетение/.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград 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 Окръжен съд гр. Разград 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.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 02-08 „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения” и по § 10-00 „Издръжка”. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Шумен за 2013 г. по § 02-08 „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения” с ...., за изплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ на основание решение на ВКС № 167/24.07.2013 г. на ГК, III г.о.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Шумен за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за изплащане на законна лихва и лихва за забава.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии и увеличение по § 10-00 „Издръжка”, поради общ недостиг.

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 Софийски градски съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
1.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен Специализиран наказателен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” със ....., за текущи разходи.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла 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. Бяла 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 Районен съд гр. Силистра 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. 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.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански 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. Сандански 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.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за гориво за отопление, разпращане по договори за абонаментно поддържане на софтуер, интернет, СОТ, абонаменти ПП и трудова медицина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА искането за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Трявна за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..., в т.ч. ... за осигуряване на средства за отопление, .... за разплащане по договори за абонаментно поддържане на софтуер, интернет, СОТ, абонаменти ПП, трудова медицина, да бъде подновено след анализ на изпълнението на бюджета към деветмесечието на 2013 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Чепеларе за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., за текущи разходи.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.

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

19. ОТНОСНО: Корекция по бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-91 „Други разходи за СБКО” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждение” с ....


20. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието с вх. № 33-00-0098/13.09.2013 г. с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения, вноски за задължително обществено и здравно осигуряване на кандидат младши магистрати съгласно чл. 258 от ЗСВ. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Националния институт на правосъдието за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на кандидат младши магистрати и вноски за задължително обществено и здравно осигуряване за периода 23.09.2013 г. – 31.12.2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Националния институт на правосъдието със .... 


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии и първите три дни болничен от работодател.

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.,
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Върховен касационен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с .....
2. 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 за 2013 г.
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София 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.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград 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 ....


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Хасково 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 .....


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил 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. Кюстендил за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт ТРЗ, Личен състав, Каса и Човешки ресурси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Военен съд гр. Пловдив за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-01 „Придобиване на програмни продукти” на Военен съд гр. Пловдив с .... за придобиване на програмен продукт ТРЗ, Личен състав, Каса и човешки ресурси.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия, първите три дни болничен от работодател и суми за СБКО.

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.,
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Враца за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с .....
2. 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.
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Враца за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Враца 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.
3. 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.
3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Враца за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Враца за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън 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 Окръжен съд гр. Перник за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Трън за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....


29. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 32/10.09.2013 г. от заседание на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и писмо от Районен съд гр. Ямбол с вх. № 11-07-1245/09.09.2013 г., с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване на сървър.

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. Ямбол за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Ямбол с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър.

Разни.

33. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно писмо от Главния прокурор на РБ за безвъзмездно придобиване на движимо имущество за нуждите на НСлС от МВР.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ВЪЗРАЗЯВА Национална следствена служба да получи безвъзмездно движими вещи от Министерство на вътрешните работи по приложения опис, след комплектоване на преписката съгласно разпоредбата на чл. 11 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.


35. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 50/11.09.2013 г. от заседание на КПА относно предложение от председателя на Окръжен съд гр. Видин за поощрение на .... – съдия в Окръжен съд гр. Видин с „личен почетен знак: първа степен – златен” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение.
2. Комисията ще се произнесе, след запознаване с Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи  и преценка на състоянието на бюджета.


36. ОТНОСНО: Проучване на нормативната уредба, регламентираща въпросът, свързан с информацията за сметки от типа „Депозити за гаранции”, открити в ДСК за периода 1985 г. – 1996 г.
Становище от Цветанка Тиганчева - ст. експерт - юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Да се информира за случая ................... – едноличен собственик на ...........
2. ВЪЗЛАГА на Цветанка Тиганчева - ст. експерт - юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС да изготви писмо по т. 1.


37. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 32/10.09.2013 г. от заседание на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” относно провеждане на симпозиум по съдебно обучение в Анталия, Турция в периода 22 – 25 октомври 2013 г. от Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Турция.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА г-н Румен Георгиев да участва в симпозиум по съдебно обучение в Анталия, Турция в периода 22 – 25 октомври 2013 г. от Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Турция.


38. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 30/11.09.2013 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” относно покана от Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Турция за участие в симпозиум на тема: „Обучение на членовете на съдебната власт за ефективно и ефикасно правосъдие”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в симпозиума за периода 22 – 26 октомври 2013 г. следните лица:
- Румен Георгиев – член на Висшия съдебен съвет и председател на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”;
- Драгомир Йорданов – директор на Националния институт на правосъдието.
2. Пътните разходи за Румен Георгиев и Драгомир Йорданов са за сметка на Висшия съдебен съвет.
3. Разходите за дневни и медицинска застраховка на Румен Георгиев са за сметка на Висшия съдебен съвет.
4. Разходите за дневни и медицинска застраховка на Драгомир Йорданов са за сметка на Националния институт на правосъдието.
5. Разходите за настаняване на Румен Георгиев и Драгомир Йорданов са за сметка на Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Турция.


39. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 30/11.09.2013 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” относно възстановяване на разходи на Висшия съдебен съвет за участие на негови представители в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията относно възстановяването на разходи на Висшия съдебен съвет за участие на негови представители в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети.
 

40. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 30/11.09.2013 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” относно заявление от Татяна Валентинова Грозданова – Чакърова, съдия в Софийски окръжен съд, и.ф. председател на НО и зам. председател на СОС – участник в проекта на съдебната мрежа за Европейската заповед за арест, във връзка с участието й в работна среща по проекта и получен имейл от Каролин Несбит – ръководител на проекта в отговор на запитване относно броя на одобрените за участие български съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Татяна Грозданова за участие в работна среща по проекта, свързан с Европейската заповед за арест, която ще се проведе на 15 – 16 октомври 2013 г. в Лондон, Великобритания, за периода 14 – 17 октомври 2013 г.
2. Разходите за пътни, нощувки, дневни и медицинска застраховка на Татяна Грозданова са за сметка на ВСС.


41. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 30/11.09.2013 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” относно писмо от Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела относно покана за участие в заседание на работната група към Съвета на ЕС „Гражданско право” /формат „Несъстоятелност”/ и определяне на представители на съдебната власт за участие в 47-мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Вероника Николова – съдия в Апелативен съд гр. София за участие в заседание на работната група към Съвета на ЕС „Гражданско право” /формат „Несъстоятелност”/ (24-25 септември 2013 г.) и за участие в 47-мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела (27 септември 2013 г.), за периода 23 – 28 септември 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия.
1.1. Пътните разходи са за сметка на Европейската комисия и разходите за нощувка на 26 септември 2013 г. ще бъдат поети от Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
1.2. Разходите за нощувки на 23, 24, 25 и 27 септември 2013 г. са за сметка на ВСС, като разходите за първите три нощувки са в рамките на определените в Приложение № 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (до ... за нощувка), а нощувката на 27 е в размер на ..., тъй като е в избран от организаторите хотел.
1.3. Разходите за дневните и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в 47-мата редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела следните лица:
 - Юлия Ковачева – член на ВСС;
 - Юлиана Колева – член на ВСС;
 - Дарина Костова – съдия в Окръжен съд гр. Бургас и член на Националната съдебна мрежа.
2.1. Пътните разходи и разходите за нощувка на 26 септември 2013 г. ще бъдат поети от Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
2.2. Разходите за нощувка на 27 септември 2013 г., в размер на ... за участник, дневните и медицинските застраховки на командированите лица са за сметка на Висшия съдебен съвет.


42. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 30/11.09.2013 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” относно справка за предстоящите планирани разходи на дирекция „Международна дейност” на ВСС за 2014 г. във връзка с Предварителното становище по проекта на бюджет на съдебната власт за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение изготвената от дирекция „Международна дейност” Справка за предстоящите планирани разходи на дирекция „Международна дейност” на ВСС за 2014 г.


43. ОТНОСНО: Писмо от Административен съд гр. Пловдив с вх. № 11-11-253/05.09.2013 г. с искане за завишаване на утвърдените лимити за представителни разходи за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат утвърдени в рамките на бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив за 2013 г. представителни разходи в размер на ....., над определените лимити с решение на ВСС по протокол № 6/14.02.2013 г., във връзка с предстоящо посещение на магистрати от Германия.


44. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите с вх. № 04-14-104/10.09.2013 г. относно изменение на т. 2 на „Указания за изпълнението на държавния бюджет за 2013 г., раздел VII „Ред и условия за извършване на корекции по Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.”

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на финансите с вх. № 04-14-104/10.09.2013 г. относно изменение на т. 2 на „Указания за изпълнението на държавния бюджет за 2013 г., раздел VII „Ред и условия за извършване на корекции по Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.”
 

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


47. ОТНОСНО: Извлечение от протокол №51/13.09.2013 г. от заседание на Комисия по предложенията и атестирането на ВСС относно проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „прокурор” в апелативните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „прокурор” в апелативните прокуратури.


48. ОТНОСНО: Извлечение от протокол №51/13.09.2013 г. от заседание на Комисия по предложенията и атестирането на ВСС относно проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в апелативните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в апелативните съдилища.


49. ОТНОСНО: Извлечение от протокол №51/13.09.2013 г. от заседание на Комисия по предложенията и атестирането на ВСС относно проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища.


50. ОТНОСНО: Извлечение от протокол №51/13.09.2013 г. от заседание на Комисия по предложенията и атестирането на ВСС относно предложение за назначаване на младши съдии на длъжност „съдия” в районните съдилища след изтичане срока по чл. 240 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА предложение за назначаване на младши съдии на длъжност „съдия” в районните съдилища след изтичане срока по чл. 240 от ЗСВ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

51. ОТНОСНО: Финансова подкрепа (съфинансиране до 20 на сто) от страна на ВСС за участие на „Сефита” в международен проект с отношение към развитие на съдебната система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Висшият съдебен съвет не може да предостави финансови средства за съфинансиране на проект по програма „Интердисциплинарен подход за подобряване на резултатите в наказателния процес при разследване на случаи на измама и злоупотреба със средства от фондове на ЕС”, поради липсва на нормативно основание.


52. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик относно верификация на искания за плащане № 3/02.08.2013 г. и № 4/13.08.2013 г. по Договор № С11-24-5/11.06.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик относно верификация на искания за плащане № 3/02.08.2013 г. и № 4/13.08.2013 г. по Договор № С11-24-5/11.06.2012 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.
2. Да се изготви становище за причините довели до изразходването на средствата по § 10-00 „Издръжка” по бюджетната сметка на съда.


53. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 36/16.09.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси във връзка с писмо от Министерство на правосъдието относно проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс за транспониране на Директива 2010/64/ЕС относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПОДКРЕПЯ Проект на Закон за изменение и допълнение на НПК.
2. Да се изиска информация от органите на съдебната власт /с изключение на ВАС и административните съдилища/ какви средства ще са необходими по бюджетните им сметки във връзка с проекта за изменение и допълнение на НПК.


54. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 19.09.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 19.09.2013 г.

1. Писмо от Върховен административен съд с вх. № 11-02-085/13.09.2013 г., с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г.


55. 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 19.09.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2013 г.

2. Корекция на бюджетните сметки за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на РБългария, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.

3. Корекция на бюджетната сметка за дейността на почивните и учебни бази на Върховния касационен съд, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.

4. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание писмо № 04-13-467/02.09.2013 г. на Министерство на финансите във връзка с осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между Районен съд гр. Сандански и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Сандански по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.

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

5. Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за извършване на строително ремонтни работи за отстраняване на щети.

8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за корекция по бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” – застрахователно обезщетение.

9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

10. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 02-08 „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения” и по § 10-00 „Издръжка”. 

11. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии и увеличение по § 10-00 „Издръжка”, поради общ недостиг.

12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.

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

14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.

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

17. Корекция по бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2013 г.

18. Писмо от Националния институт на правосъдието с вх. № 33-00-0098/13.09.2013 г. с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения, вноски за задължително обществено и здравно осигуряване на кандидат младши магистрати съгласно чл. 258 от ЗСВ. 

19. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии и първите три дни болничен от работодател.

20. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград 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.

21. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково 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.

22. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

23. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт ТРЗ, Личен състав, Каса и Човешки ресурси.

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

25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия, първите три дни болничен от работодател и суми за СБКО.
26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

27. Извлечение от протокол № 32/10.09.2013 г. от заседание на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и писмо от Районен съд гр. Ям.бол с вх. № 11-07-1245/09.09.2013 г., с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване на сървър.

Разни.

28. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно писмо от Главния прокурор на РБ за безвъзмездно придобиване на движимо имущество за нуждите на НСлС от МВР.





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





