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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  37
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  25 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.


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

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски районен 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.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за акцидентни материали, канцеларски материали, отопление, абонамент на пакет АПИС, трудова медицина, тонер касети и обзавеждане на ново архивно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА искането за увеличаване на бюджетната сметка на Административен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., в т.ч. .... за акцидентни материали, .... за канцеларски материали, .... за отопление, .... за абонамент на пакет АПИС, .... за трудова медицина, .... за тонер касети и .... за обзавеждане на ново архивно помещение, да бъде подновено след анализ на изпълнението на бюджета към деветмесечието на 2013 г. 


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на завърнал се след продължително боледуване съдебен служител и назначени служители по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Ловеч за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., във връзка с изплащането на суми за облекло на завърнал се след продължително боледуване съдебен служител и назначени служители по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ със срок на изпитване 1 година.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата на съдебен служител завърнал се след изтичане на платен отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военен съд гр. София за 2013 г. по § 01-00 “Заплати” с .... за изплащане на работна заплата на съдебен служител завърнал се след изтичане на платен отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за подмяна на дограма, инсталиране на пожароизвестителна и звукооповестителна система и изграждане на газова отоплителна инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дупница за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” със .... за подмяна на дограмата.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново 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. Малко Търново 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.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдия изпълнител, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Мадан за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., за изплащане на облекло на съдия изпълнител, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до завръщане на титуляра от отпуск по майчинство.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен 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. Плевен 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.
9. ОТНОСНО: Писма от председателя на Районен съд гр. Свиленград 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. Свиленград 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.

10. 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” със ...., 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.


11. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 33/17.09.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от председателя на Районен съд гр. Дряново, с искане за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES за съдебно изпълнителната служба.

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. Дряново за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” на Районен съд гр. Дряново със .... с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES за съдебно изпълнителната служба.


12. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 33/17.09.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от председателя на Районен съд гр. Никопол, с искане за осигуряване на средства 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. Никопол 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. Никопол с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни болничен от работодател и закупуване на гориво. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРЕПОРЪЧВА искането за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Пирдоп за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на гориво, да бъде подновено след анализ на изпълнението на бюджета към деветмесечието на 2013 г.
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. Пирдоп за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Пирдоп 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.

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

Одитни доклади.

17. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1308 в Окръжен съд гр. Благоевград.

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 Окръжен съд гр. Благоевград.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад.
3. Одобрява предприетите действия и изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация по т. 1 и т. 2 от плана за действие.


18. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно представена от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград, г-н Иван Маринов информация за изпълнение на препоръки по утвърден план за действие, съгласно решение на ВСС по протокол № 20/23.05.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на препоръките по т. 7, т. 8, т. 10, т. 13 и т. 14 от плана за действие, дадени в одитен доклад № ОАУ – 1302 за извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Димитровград.


19. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1322 в Районен съд гр. Крумовград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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



20. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно представен от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора, г-н Росен Чиликов утвърден план за действие във връзка с дадените препоръки по одитен доклад за извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Стара Загора, съгласно решение на ВСС по протокол № 32/26.07.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за изпълнение на препоръките дадени в одитен доклад № ОАУ – 1304/02.07.2013 г. за извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Стара Загора.


21. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1313 в Районен съд гр. Харманли.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Харманли.
2. Одобрява план за действие, както и изпълнението на препоръките по време на извършване на одита по т. 1, от т. 4 до т. 10, т. 12 и т. 13, посочени в таблицата с препоръките в одитния доклад, съгласно предоставената писмена информация.

Разни.

22. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно писмо с изх. № 0598/2012/000004/28.08.2013 г. на ТД на НАП гр. Пловдив офис Хасково, отнасящо се за възстановяване на неоснователно преведена сума по сметка на ВСС по НП № КГ-594/12.10.2009 г. на ДАМТН.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ ВСС да възстанови по набирателната сметка на ТД на НАП гр. Пловдив офис Хасково сумата в размер на .....


23. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Исперих за смяна на обслужващата банка, считано от 01.11.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Исперих да се обслужват от „Централна Кооперативна Банка” АД, считано от 01.11.2013 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. Исперих.


24. ОТНОСНО: Становище на дирекция „Финанси и бюджет” във връзка с 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”.
Приложение:Извлечение от протокол № 36/18.09.2013 г. от заседанието на комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение становището на дирекция „Финанси и бюджет”.


25. ОТНОСНО: Определяне на участник от комисия „Бюджет и финанси” в работна група (решение на ВСС по протокол 32/26.07.2013, т. 44.6.) за обсъждане на техническите, финансовите и другите административно-организационни проблеми в съдилищата, при стриктно спазване на изискването за пълно съхранение на информацията в съществуващите софтуерни продукти за  случайно разпределение на делата, съобразно чл. 9 ЗСВ и предлагане на възможни варианти за тяхното усъвършенстване с цел максимално унифициране, защитимост и сигурност до въвеждането на единен програмен продукт.
Извлечение от протокол № 33/17.09.2013 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Определя г-н Камен Иванов за представител на комисия „Бюджет и финанси” в работна група за обсъждане на техническите, финансовите и другите административно-организационни проблеми в съдилищата, при стриктно спазване на изискването за пълно съхранение на информацията в съществуващите софтуерни продукти за  случайно разпределение на делата, съобразно чл. 9 ЗСВ и предлагане на възможни варианти за тяхното усъвършенстване с цел максимално унифициране, защитимост и сигурност до въвеждането на единен програмен продукт.


26. ОТНОСНО: План за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС - 2014 г. – 2018 г., препратен от Комисия „Публична комуникация”, за предложения и становища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА произнасянето до представяне на информация от Комисия „Публична комуникация” за необходимите финансови средства визирани в Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС - 2014 г. – 2018 г. .
2. Комисия „Бюджет и финанси” ще се произнесе след уточняване на стойностите от Комисия „Публична комуникация”.


27. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 31/18.09.2013 г. от заседание на Комисия „Международна дейност” във връзка с писмо от .... – директор на дирекция „Механизъм за сътрудничество и оценка и международни програми” на Министерство на правосъдието относно предоставяне на информация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 31/18.09.2013 г. на Комисия „Международна дейност”.


28. ОТНОСНО: Писмо от .... – директор и ръководител на УО на ОПАК относно установена нередност по договор за безвъзмездна финансова помощ № С08-15-1/03.11.2008 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от .... – директор и ръководител на УО на ОПАК относно установена нередност по договор за безвъзмездна финансова помощ № С08-15-1/03.11.2008 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

30. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм относно Работно посещение в Съвета на Европа във връзка с изпълнение на Дейност 1 от Цел 4 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ, 16 - 18 октомври 2013 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. КОМАНДИРОВА за участие в работно посещение в Съвета на Европа във връзка с изпълнение на Дейност 1 от Цел 4 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ, за периода 15 - 19 октомври 2013 г., в гр. Страсбург, Република Франция:
- Калин Иванов Калпакчиев - член на ВСС и председател на Комисия по анализа и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт;
	- Елка Живкова Атанасова - член на ВСС и зам. - председател на КАОСНОСВ;
	- Камен Василиев Иванов - член на ВСС и КАОСНОСВ;
	- Юлиaна Генчева Колева - член на ВСС и КАОСНОСВ;
	- Румен Вълков Боев - член на ВСС и КАОСНОСВ;
- Веселин Димитров Хаджиев - административен ръководител на Окръжен съд- гр. Пловдив;
	- Емилия Василева Вакарелска - Тодорова - административен ръководител на Районна прокуратура гр. Стара Загора;
- Иваничка Димитрова Славкова - съдия в Окръжен съд - гр. Варна;
	- Гергана Спасова Алякова - преводач;
	- Ангелина Димитрова Секулова - преводач;
	2. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова за участие в работно посещение в Съвета на Европа във връзка с изпълнение на Дейност 1 от Цел 4 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ, за периода 15 - 19 октомври 2013 г., в гр. Страсбург, Република Франция:
	 Красимира Тодорова Василева - началник отдел „ЮСДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС и експертен сътрудник на КАОСНОСВ;
	 Мартин Димитров Величков - ст. експерт - юрисконсулт, отдел „НДПП”, дирекция „Правна”, АВСС и правен експерт на проекта.

3. РАЗХОДИТЕ за пътни, нощувки, дневни пари и превод са за сметка на бюджета на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ, като пътуването ще се осъществи със самолет по маршрут София - Франкфурт - София и с автобус, осигурен от авиокомпанията, по маршрута Франкфурт - Страсбург – Франкфурт.
4. РАЗХОДИТЕ за медицинска застраховка и такси, свързани с настаняването, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
5. В случай, че разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката превишават 30 на сто от размера на дневните пари, тези разходи са за сметка на Висшия съдебен съвет и се отчитат срещу представен разходооправдателен документ.

31. ОТНОСНО: Възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „прокурор” във Върховна касационна прокуратура.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Справката за определяне на възнагражденията на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „прокурор” във ВКП, да се препрати на Комисия по правни въпроси, за изразяване на становище дължими ли са възнагражденията.


32. ОТНОСНО: Възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „прокурор” в Специализирана прокуратура.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжност „прокурор” в Специализираната прокуратура, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения” с ...., съгласно приложения списък неразделна част от решението.
3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2013 г. с ....


33. ОТНОСНО: Възнаграждения на членове на конкурсните комисии в обявени конкурси за първоначално назначаване за заемане на длъжността „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Специализирана прокуратура; „следовател” в следствен отдел на Специализирана прокуратура.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за писмен изпит и събеседвания с кандидатите за първоначално назначаване за заемане на длъжността „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Специализирана прокуратура и „следовател” в следствен отдел на Специализирана прокуратура, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения” с ...., съгласно приложените списъци неразделна част от решението.
3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2013 г. с ....
4. Възнагражденията на хабилитираните членове на конкурсните комисии в размер на ...., следва да се изплатят от бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г., съгласно приложените списъци.


34. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 26.09.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 26.09.2013 г.

1. Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм относно Работно посещение в Съвета на Европа във връзка с изпълнение на Дейност 1 от Цел 4 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ, 16 - 18 октомври 2013 г.


35. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото заседание на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на Висшия съдебен съвет след 26.09.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „прокурор” в Специализирана прокуратура.
2. Възнаграждения на членове на конкурсните комисии в обявени конкурси за първоначално назначаване за заемане на длъжността „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Специализирана прокуратура; „следовател” в следствен отдел на Специализирана прокуратура.
3. Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
3.1. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на завърнал се след продължително боледуване съдебен служител и назначени служители по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ.
3.2. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата на съдебен служител завърнал се след изтичане на платен отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст.
3.3. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
3.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за подмяна на дограма, инсталиране на пожароизвестителна и звукооповестителна система и изграждане на газова отоплителна инсталация.
3.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.
3.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдия изпълнител, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.
3.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
3.8. Писма от председателя на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.
4. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
4.1. 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”.
4.2. Извлечение от протокол № 33/17.09.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от председателя на Районен съд гр. Дряново, с искане за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES за съдебно изпълнителната служба.
4.3. Извлечение от протокол № 33/17.09.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от председателя на Районен съд гр. Никопол, с искане за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
4.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни болничен от работодател и закупуване на гориво. 
5. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО.
6. Одитни доклади.

6.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1308 в Окръжен съд гр. Благоевград.
6.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно представена от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград, г-н Иван Маринов информация за изпълнение на препоръки по утвърден план за действие, съгласно решение на ВСС по протокол № 20/23.05.2013 г.
6.3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1322 в Районен съд гр. Крумовград.
6.4. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно представен от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора, г-н Росен Чиликов утвърден план за действие във връзка с дадените препоръки по одитен доклад за извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Стара Загора, съгласно решение на ВСС по протокол № 32/26.07.2013 г.
6.5. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1313 в Районен съд гр. Харманли.





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





