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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  38
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  2 октомври 2013 г.



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

ОТСЪСТВА: Каролина Неделчева 


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


1. ОТНОСНО: Възнаграждения на членове на конкурсните комисии в обявени конкурси за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „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 конкурсната комисия за събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „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 приложения списък неразделна част от решението.
3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2013 г. с ....

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

2. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на Република България № 6349/24.09.2013 г. с молба за отпускане на средства за авариен ремонт на компресор на климатизацията и окомплектоване на системата за видеонаблюдение. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с .... за ремонт на компресор на климатизацията, и по § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с .... за окомплектоване на системата за видеонаблюдение. 
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за корекция на бюджетната сметка на съда за 2013 г. по § 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение” с ...., поради липса на източник на финансиране.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за корекция на бюджетната сметка на съда за 2013 г. по § 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение” със ...., поради липса на източник на финансиране.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за подмяна на абонатна станция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Окръжен съд гр. Сливен за подмяна на абонатна станция на Министерство на правосъдието, по компетентност.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя нови зимни гуми с джантите за оборудване на служебен автомобил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол да извършва разходите за закупуване на 4 броя нови зимни гуми с джантите за оборудване на служебен автомобил в рамките на утвърдените бюджетни средства за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Софийски градски съд за корекция на бюджетната сметка на съда за 2013 г. по § 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение” с ....., поради липса на източник на финансиране.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София – град за осигуряване на средства за ремонт на фасада.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд София – град за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с ..... за ремонт на фасада.
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 Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отоплителен сезон 2013/2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за корекция на бюджетната сметка на съда за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., поради липса на източник на финансиране.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за непредвидени работи за възстановяване на сериозно повредено „остъкляване” по терасите на сградата.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за увеличаване на бюджетната сметка на съда за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” със .... за непредвидени работи за възстановяване на сериозно повредено „остъкляване” по терасите на сградата.
Районен съд гр. Бургас да уведоми КБФ заявено ли е искане пред застрахователя за настъпилото застрахователно събитие и получено ли е застрахователно обезщетение.
Представените оферти са без подпис и печат.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на програмен модул „Електронни проучвания” към системата „JES”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства по бюджетната сметка за 2013 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за закупуване на програмен модул „Електронни проучвания” към системата „JES”, по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за корекция на бюджетната сметка на съда за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., поради липса на източник на финансиране.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на новоназначен съдия по вписванията, считано от 01.08.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Кубрат за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кубрат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за подмяна на осветителни тела и ремонт на етажни ел. табла.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за увеличаване на бюджетната сметка на съда за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с .... за подмяна на осветителни тела и ремонт на етажни ел. табла, до представяне на индикативни оферти.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за закупуване на 10 000 литра гориво за отоплителен сезон 2013/2014 г. и изплащане на първите три дни болничен от работодател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за увеличаване на бюджетната сметка на съда за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 10 000 литра гориво за отоплителен сезон 2013/2014 г.
1.1. Да се изиска допълнителна мотивировка от председателя на Районен съд гр. Сандански. 
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за преграждане на коридор, монтаж на брава с четец за магнитни карти и разширение на системата за видеонаблюдение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за увеличаване на бюджетната сметка на съда за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ... и по § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с ..., поради липса на източник на финансиране.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Харманли за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... Средствата са необходими за покриване на 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.

18. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието с вх. № 33-00-107/25.09.2013 г., с искане за корекции на бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО и прехвърляне на средства за капиталови разходи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г. на Националния институт на правосъдието, с цел осигуряване на средства за СБКО и средства за капиталови разходи, както следва:
1. НАМАЛЯВА §§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с ....
2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения” с ....
3. УВЕЛИЧАВА §§ 52-03 Придобиване на друго оборудване и съоръжения” с ....


19. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик с вх. № 11-06-912/30.09.2013 г., с искане за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изпълнение на 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:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г. във връзка с изпълнение на решение на ВСС по протокол № 32/26.07.2013 г.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” с ....


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител завърнал се на работа от отпуск за отглеждане на дете.

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 облекло на съдебен служител завърнал се на работа от отпуск за отглеждане на дете, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....


21. 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” със ...., съгласно Приложение № 1.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия, изплащане на първите три дни болничен от работодател и възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2013 г.
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. Благоевград за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Благоевград за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Благоевград за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ...
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Благоевград за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Благоевград за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., във връзка с изплащането на възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2013 г.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом 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 работната заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Лом за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....

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

Разни.
29. 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;
- Юлиана Генчева Колева - 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;
- 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, Мартин Димитров Величков – ст. експерт – юрисконсулт, отдел „НДПП”, дирекция „Правна”, АВСС и правен експерт на проекта.
3. РАЗХОДИТЕ за пътни, квартирни пари в размер до ... за нощувка, 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 маршрут Франкфурт – Страсбург – Франкфурт. 
4. Разходите за квартирни пари по фактически размер и дневни пари да се изплатят на командированите лица със служебен аванс, който да бъде отчетен в законоустановения срок.
5. Разходите за медицинска застраховка, както и сумата, с която фактическият размер на квартирните пари надвишава размера от ... за нощувка, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
6. 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.
Мотиви: Средствата са осигурени, в рамките на утвърдените лимити, без да се надвишават праговете по чл. 14 от ЗОП.

30. ОТНОСНО: Упълномощаване на г-жа Милка Здравкова Варнова – Итова – член на ВСС и ръководител на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите в администрацията на ВСС”, сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение на ВСС по т. 22 от протокол № 30 от заседание проведено на 24 юли 2013 г., както следва:
УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Милка Итова – ръководител на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд:
1. Да организира и проведе или прекрати открита процедура по реда чл. 14, ал. 1, т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност” по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”, договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, както и да сключи договор с избран с Решение на ВСС изпълнител.
2. Да организира и проведе или прекрати процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на Глава 8А от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на анализ за оценка на нуждите от обучение на ВСС и администрацията му” по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”, договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, както и да сключи договор с избран с Решение на ВСС изпълнител.
3. Да сключи договори с изпълнители на дейности по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”, договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, както следва:
- Договор за изготвяне на цялата необходима документация за участие в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност” и документация за възлагане чрез публична покана по реда на Глава 8А от ЗОП с предмет: „Изготвяне на анализ за оценка на нуждите от обучение на ВСС и администрацията му”.
- Договор за извършване на Одит на проекта от независим одитор.


31. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой на Учебна база „Цигов чарк” гр. Батак.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Учебна база „Цигов чарк” гр. Батак да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Учебна база „Цигов чарк гр. Батак, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


32. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Разлог за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


33. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с предложение на административния ръководител на Военно – апелативен съд за предоставяне на служебен автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № С 3553   на друг орган на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от служебен автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № С 3553, числящ се на Военно – апелативен съд.
2. Исканията да бъдат изпращани към председателя на Военно – апелативен съд.


34. ОТНОСНО: Заплащане на трудово възнаграждение на магистрати, командировани в НИП като постоянни преподаватели, съгласно чл. 262, ал. 3 от ЗСВ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от Прокуратурата на Република България с вх. № 11-03-1055/24.09.2013 г. на Комисия по правни въпроси, за преценка, дали да се създадат Правила, или да се допълни решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г., т. 29.


36. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 36/16.09.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси относно определяне на допълнително възнаграждение за научна степен „доктор” или „доктор на науките”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 36/16.09.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси.


37. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 34/24.09.2013 г. от заседание на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” във връзка с писмо от председателя на Административен съд София – град относно ползване на модулите „Апис-Софита” и „Апис-Финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА по преценка на административните ръководители на Административен съд София – град, Административен съд гр. Пловдив, Административен съд гр. Бургас, Административен съд гр. Варна и Административен съд гр. Велико Търново да се абонират за модул „Апис-Финанси”, в рамките на утвърдените им бюджетни сметки.


39. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите с вх. № 11-03-917/25.09.2013 г. във връзка с осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на финансите с вх. № 11-03-917/25.09.2013 г. във връзка с осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2013 г.


40. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите с вх. № 04-14-112/27.09.2013 г. относно установена нередност по договор за безвъзмездна финансова помощ № К09-15-1/23.07.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на финансите с вх. № 04-14-112/27.09.2013 г. относно установена нередност по договор за безвъзмездна финансова помощ № К09-15-1/23.07.2013 г.


41. ОТНОСНО: Писмо от ЗАД „....” с вх. № 11-07-1162/23.09.2013 г. и писма от ..... – съдия в Районен съд гр. Ивайловград с вх. №№ 11-07-1162/23.09.2013 г./ 11-07-1162/30.09.2013 г. относно изплащане на застрахователно обезщетение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от ЗАД „....” с вх. № 11-07-1162/23.09.2013 г. и писмата от .... – съдия в Районен съд гр. Ивайловград с вх. №№ 11-07-1162/23.09.2013 г. ./ 11-07-1162/30.09.2013 г.  относно изплащане на застрахователно обезщетение.
2. Да се препрати на .... – съдия в Районен съд гр. Ивайловград писмото от ЗАД „.....” с вх. № 11-07-1162/23.09.2013 г.


42. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски градски съд с вх. № 04-00-080/25.09.2013 г. относно предложение за предоставяне на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: магазин № 1, находящ се в гр. София, ж.к. „Овча купел” - 2, бл. 20.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Софийски градски съд с вх. № 04-00-080/25.09.2013 г. относно предложение за предоставяне на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: магазин № 1, находящ се в гр. София, ж.к. „Овча купел” - 2, бл. 20.


43. ОТНОСНО: Писмо от .... получено на електронната поща на Районен съд гр. Сандански.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Оставя без разглеждане писмото от .... получено на електронната поща на Районен съд гр. Сандански.
 След проведен разговор по телефона с лицето, то потвърди, че писмото не е изпратено от него.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

45. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на ВСС във връзка с изготвени указания до органите на съдебната власт за недопускане на грешки констатирани и описани в доклада на Сметна палата от годишната заверка на финансовия отчет на съдебната власт и Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до органите на съдебната власт относно одитното становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на съдебната власт и Висшия съдебен съвет за 2012 г.


46. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за абонаментно поддържане и ремонт на асансьорите, монтирани в сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12. 
Доклад от Мая Атанасова – главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Асансьорни монтажи” АД за абонаментно поддържане и ремонт на асансьорите, монтирани в сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12 за срок от една година.
2. ВЪЗЛАГА на Мая Атанасова – главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” да предостави на комисия „Бюджет и финанси” регистър на договори, по които ВСС е страна, от който да е видно кога изтичат сроковете по тях.


47. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 35/01.10.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Кърджали за закупуване на сървър.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Кърджали за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ..... за закупуване на сървър.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени нужди по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


48. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на ВСС във връзка с получена информация от Столична община за дължимата сума за такса битови отпадъци по години за сградата на ул. „Съборна” № 9.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо вх. № 96-00-208/10.09.2013 г. на Столична община, дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”, отдел „Местни данъци и такси” Средец/Триадица.
2. ПРЕПРАЩА преписката на дирекция „Правна”, за становище.


50. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 03.10.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 03.10.2013 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.
2. Упълномощаване на г-жа Милка Здравкова Варнова – Итова – член на ВСС и ръководител на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите в администрацията на ВСС”, сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.


51. 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 03.10.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Възнаграждения на членове на конкурсните комисии в обявени конкурси за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „следовател” в следствен отдел на Специализирана прокуратура.
2. Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
2.1. Писмо от Главния прокурор на Република България № 6349/24.09.2013 г. с молба за отпускане на средства за авариен ремонт на компресор на климатизацията и окомплектоване на системата за видеонаблюдение. 
2.2. Искане от административния ръководител на Административен съд София – град за осигуряване на средства за ремонт на фасада.
2.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи.
3. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
3.1. Писмо от Националния институт на правосъдието с вх. № 33-00-107/25.09.2013 г., с искане за корекции на бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО и прехвърляне на средства за капиталови разходи.
3.2. Извлечение от протокол № 35/01.10.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Кърджали за закупуване на сървър.
3.3. Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик с вх. № 11-06-912/30.09.2013 г., с искане за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изпълнение на решение на ВСС по протокол № 32/26.07.2013 г.
3.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител завърнал се на работа от отпуск за отглеждане на дете.
3.5. 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”.
3.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия, изплащане на първите три дни болничен от работодател и възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2013 г.
3.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на новоназначен съдия по вписванията, считано от 01.08.2013 г.
3.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
3.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни болничен от работодател.
4. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО.
5. Разни.
5.1. Упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор за абонаментно поддържане и ремонт на асансьорите, монтирани в сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12.



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



