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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  40
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  16 октомври 2013 г.



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

ОТСЪСТВА: Камен Иванов


От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник отдел „БФ”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт.
При обсъжданията по т. 1 и т. 2 от дневния ред присъства Ралица Виденова  - н-к отдел „ФРА”.


1. ОТНОСНО: Проект на бюджет на съдебната власт за 2014 г., изготвен от Министерство на финансите, както и препоръчителните тавани за разходите за 2015 г. и 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Изразява своето принципно и остро несъгласие относно:
І. Неспазването на вторият етап на разписаната бюджетна процедура за 2014 г. утвърдена с РМС 48/2013 г.
Съгласно т. 2.2.8. от Решение на Министерски съвет № 48/24.01.2013 г. министърът на финансите в срок до 11 октомври 2013 г. следва да съгласува с Висшият съдебен съвет проектобюджета на съдебната власт за 2014 г. и актуализираните прогнози за 2015 и 2016 г., след като предварително е уведомил писмено Висшия съдебен съвет за становището си по представения в МФ проектобюджет на съдебната власт в срок до 04 октомври 2013 г. - т. 2.2.7 от РМС 48/24.01.2013 г. 
Министърът на финансите не е изпълнил това свое задължение в следните насоки:
	не е уведомил в срок до 04 октомври 2013 г. писмено Висшия съдебен съвет за становището си по представения в МФ проектобюджет на съдебната власт за 2014 г. съгласно т. 2.2.7 от РМС 48/2013 г.

не е съгласувал в срок до 11 октомври 2013 г. с Висшият съдебен съвет проектобюджета на съдебната власт за 2014 г. и актуализираните прогнози за 2015 и 2016 г. съгласно т. 2.2.8 от РМС 48/2013 г.

ІІ. Изготвения от Министерство на финансите проект на бюджет на съдебната власт за 2014 г., в частта на разходите.
Проектът изготвен от Министерство на финансите предвижда разходи в размер на ....  Проектът приет от Висшия съдебен съвет предвижда разходи в размер на ....
Очакваното изпълнение по бюджета на съдебната власт към 31.12.2013 г. е в размер на .... С тези средства са обезпечени единствено неотложните разходи без осигуряване на всички законоустановени дейности на съдебната система през същата година. Ето защо за обезпечаване на тези дейности през 2014 г. бе приет посоченият по-горе проектобюджет.
В изготвения от МФ проект на бюджет, разходите са разграничени по следните показатели:
1. Разчетените средства за „Персонал” в размер на ...., с които трябва да се обезпечат разходите за заплати, социални осигуровки, работно облекло на магистратите и съдебните служители, дължими на основание чл. 221, чл. 277, чл. 292 и чл. 352 от ЗСВ, обезщетения на персонала по ЗСВ и КТ, възнаграждения на съдебните заседатели, както и възнаграждения при задължително първоначално обучение на кандидатите за младши магистрати са крайно недостатъчни. Това е така, защото очакваното изпълнение на разходите за персонал към 31.12.2013 г. е в размер на ...., като с тези средства е обезпечена само заетата численост. Следва да се има предвид, че през 2014 г. се очаква да бъде завишен максималния осигурителен праг от ... на ...., за което необходимите средства са в размер на .... При запазване на параметрите от 2013 г. по този показател /без назначения на свободни щатни бройки и без спазване на изискванията на ЗСВ за провеждане на конкурси за магистрати/ и предвиждане на необходимите .... за увеличени социални плащания се явява недостиг в размер на .... представляващ  разликата между очакваното изпълнение към 31.12.2013 г. и предложението на министерство на финансите за 2014 г.
В случай, че за пореден път Народното събрание приеме предложеният от Министерски съвет вариант на проект на бюджет на съдебната власт за 2014 г., недостига на средства за „Персонал” неминуемо ще доведе до мерки за съкращаване на реално заета щатна численост на съдебната администрация с около 1400 бр., което е 16 % от заетата щатна численост на съдебни служители към 30.09.2013 г. 
Недостигът ще доведе и до абсолютна невъзможност за провеждане на конкурси за магистрати съгласно изискванията на ЗСВ. 
Следователно съдебната власт няма да може да изпълнява законоустановените си задължения.
С определянето на сума за 2014 г. по показател „Персонал” от предложението на МФ се нарушава разпоредбата на чл. 86, ал. 4 от Закона за публичните финанси, обн.,  ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.
2. Разчетените средства за Капиталови разходи в размер на .... също са недостатъчни, защото в продължение на четири години средствата за капиталови разходи не достигаха и бяха извършвани минимални разходи. Необходимо е навременно осъвременяване на компютърната и офис техника, предвид постоянното усъвършенстване на програмните продукти за автоматизирано управление на електронните съдебни дела. Близо 66 % от наличната компютърна техника в органите на съдебната власт е произведена преди 2008 г., което води до невъзможност за работа със съществуващите програмни продукти и тяхното актуализиране.
3. Считаме, че разпоредбата на чл…..ал. (3) „Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Висшия съдебен съвет, както следва:………….” противоречи на разпоредбата на чл. 117, ал.2 и 3 от Конституцията на РБ и следва да отпадне по следните съображения:
Конституцията на РБ прогласява самостоятелност на бюджета на съдебната власт, следователно както съставянето му, така и изпълнението му са извън сферата на изпълнителната власт (МС), респективно Министерство на финансите (МФ). Този принцип се подчертава и от постоянната практика на КС.
4.  Предлагаме да се създаде нова алинея (аналогична на чл. 2, ал. 5 от ЗДБРБ за 2013 г.) със следния текст: „Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт.”
 В чл. 113, ал. 6 от Закона за публичните финанси не са уредени всички случаи за ползване на средства неусвоени от минали години (например с ПМС 146/11.07.2013 г. бяха отпуснати допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт в размер на .... за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. „Цар Борис ІІІ” № 54, за нуждите на СРС. Ако тези средства или част от тях не бъдат усвоени до края на 2013 г. те биха останали като преходен остатък и не могат да бъдат използвани през 2014 г., ако не се приеме предложеният от нас текст.)
Настоящото решение да се изпрати на министъра на финансите с копие до Министерски съвет.


2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2013 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 30.09.2013 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2013 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


3. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание ПМС 231/08.10.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на 17.10.2013 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 предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., в изпълнение на Постановление № 231 на Министерски съвет от 08.10.2013 г. за текущи разходи на Прокуратурата на Република България и за предстоящо честване на юбилей по случай 100 години от създаването на Върховен административен съд в размер на .....


4. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявени конкурси за повишаване и преместване в длъжност за заемане на длъжността „съдия” в Специализиран наказателен съд и в конкурсните комисии за обявените конкурси за преместване за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


5. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявени конкурси за преместване в длъжност за заемане на длъжността „съдия” в Районен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за преместване в длъжност за заемане на длъжност „съдия” в Районен съд да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения” с ...., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения” със ...., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Бургас за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения” със ...., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението.
4. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Варна за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения” със ...., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението.
5. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2013 г. с .....


6. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на ВСС за изплащане на възнаграждение на съдебни служители от администрацията на ВСС ангажирани с провеждането на конкурсите за назначаване на съдии и прокурори в районните съдилища и прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ на съдебните служители, ангажирани с провеждането на конкурсите за назначаване на съдии и прокурори в районните съдилища и прокуратури на 19 и 26 октомври 2013 г., съгласно Заповед № 95-00-301/10.10.2013 г. на Главния секретар на ВСС, да се изплати възнаграждение в размер по .... на ден.

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

7. 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 :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Софийски апелативен съд за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... във връзка с изплащането на дължимо обезщетение по КТ, поради рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на решетки по трасето на арестантите, преградна стена от алуминиеви профили в деловодство и ремонт на заседателна зала.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Габрово за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за доставка и монтаж на решетки по трасето на арестантите (....), преградна стена от алуминиеви профили в деловодство (....) и ремонт на заседателна зала (....).
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. Добрич 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. Добрич за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със .... във връзка с изплащането на дължимо обезщетение по ЗСВ, поради рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства представляващи възстановени щети от застраховател. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение до получаване на доклад от посещение на място за състоянието на сградата и причините за течовете от нов покрив.
2. ПРЕДЛАГА на Главния секретар г-жа Славка Каменова да командирова експерт в Съдебна палата гр. Монтана за оглед и доклад.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър, 23 броя компютри и 4 броя принтери.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Окръжен съд гр. Ямбол за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване на 1 брой сървър, 23 броя компютри и 4 броя принтери, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.

 
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за текущи разходи до края на годината, поради рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... във връзка с изплащането на дължими обезщетения по КТ, поради рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за доставка и монтаж на бариера за паркинга.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Кюстендил за 2013 г. по § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с .... за доставка и монтаж на автоматична бариера за паркинг.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за осигуряване на две нови щатни бройки.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка” с цел осигуряване на средства за оборудване на работните места на двама новоназначени съдии и изплащане на СБКО, поради рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за покриване на текущите разходи и очаквани разходи за плащания на съдебни заседатели, вещи лица и преводачи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Генерал Тошево поради рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за разплащане по договор за трудова медицина, профилактични прегледи и предпазни очила, увеличаване на § 01-00 „Заплати” поради недостиг и изплащане на обезщетение по КТ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за разплащане по договор за трудова медицина, профилактични прегледи и предпазни очила, поради рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране.
2. ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
3. ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... във връзка с изплащането на дължимо обезщетение по КТ, поради рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Ихтиман с цел осигуряване на средства в размер на .... за закупуване на гориво, поради рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за текущи разходи до края на годината, поради рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. на Районен съд гр. Кула със .... за закупуване на гориво, поради рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за гориво и текущи разходи до края на годината.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за гориво за отопление и текущи разходи до края на годината, поради рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за увеличаване на § 01-00 „Заплати” поради назначаване на съдия по вписванията, считано от 01.10.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване и доставка на компютърна техника и хардуер по приложената справка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства по бюджетната сметка за 2013 г. по § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” – .... и по § 10-15 „Материали” – .... за закупуване и доставка на компютърна техника и хардуер по приложената справка, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за закупуване и внедряване на програмна система „JES” за работа в съдебно изпълнителната служба.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Своге за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” със .... за закупуване и внедряване на програмна система „JES” за работа в съдебно изпълнителната служба, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за закупуване на 8 броя компютърни конфигурации.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Севлиево за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване на 8 броя компютърни конфигурации, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за увеличаване на § 01-00 „Заплати”, поради недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за гориво за отопление и разплащане по договори.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..., от които ... за гориво за отопление и .... за разплащане по договори, поради рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране.
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на пътни и квартирни разноски на трима австрийски граждани, в качеството им на свидетели по дело № 829/2013 г. по описа на Районен съд гр. Ямбол.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Ямбол поради рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране.

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

29. ОТНОСНО: Писмо от Инспектората към ВСС с вх. № 11-12-128/07.10.2013 г., с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за командировки и горива във връзка с изпълнението на Годишната програма за дейността на ИВСС за 2013 г.

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 Инспектората към ВСС за 2013 г., с цел осигуряване на средства за командировки и горива за служебните автомобили, във връзка с изпълнението на Годишната програма за дейността на Инспектората, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Инспектората към ВСС с ....


30. ОТНОСНО: Писмо от Инспектората към ВСС с вх. № 11-12-127/07.10.2013 г. с искане за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
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.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Инспектората към ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за СБКО.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Инспектората към ВСС за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... за изплащане на СБКО.
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в конкурсна комисия за преместване чрез събеседване за „съдия” в Районен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Апелативен съд гр. Варна за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Варна с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в конкурсна комисия за преместване чрез събеседване за „съдия” в Районен съд.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на административния ръководител и съдебния администратор в работна група към ВСС за обсъждане на промени в ПАРОАВАС, закупуване на многофункционално устройство от среден клас и изплащане на СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Враца за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 10-00 „Издръжка” със ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка” със .... с цел възстановяване на разходи за участие на административния ръководител и съдебния администратор в работна група към ВСС за обсъждане на промени в ПАРОАВАС.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца за 2013 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца за 2013 г., както следва:
3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....
3.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .....
3.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на многофункционално устройство от среден клас.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич 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 Районен съд гр. Провадия за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Добрич за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

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 Апелативен съд гр. София за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Перник за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с .....


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО, първите три дни болничен от работодател и субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно 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., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, съгласно чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
3.2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ....


36. 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.

37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на назначени младши съдии на длъжност съдия.

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. Велико Търново за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” със ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Велико Търново по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ....


38. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 36/08.10.2013 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Районен съд гр. Добрич с вх. № 11-07-1312/23.09.2013 г., с искане за осигуряване на средства за закупуване на програмен модул „Електронни проучвания” към системата „JES”.

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 Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Добрич за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Добрич с .... за закупуването на програмен модул „Електронни проучвания” към системата „JES”.


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

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 Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дупница за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....


40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдия по вписванията пропорционално на отработеното време.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Никопол за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдия по вписванията.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Никопол с .... 


41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за изплащане на болничен до 3 дни за сметка на работодателя.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Нови пазар за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Нови пазар за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на болнични.


42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия и болничен за сметка на работодателя.
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 районен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Радомир за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Радомир за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с ....


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски окръжен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливница за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....


44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за покриване на разход във връзка с настъпило застрахователно събитие.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Троян за 2013 г., с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Троян за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... /застрахователно обезщетение/.

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

Одитни доклади.

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Елена.
2. Одобрява предприетите действия и изпълнението на препоръките, съгласно представената писмена информация по т. 1.1, 1.2, 1.4, 2 и 4 от таблицата с препоръките.
3. Одобрява приетите правила за изплащане на възнаграждения и разходи на участниците в съдебния процес, с изключение на разпоредбите в чл. 26, чл. 35, ал. 1, чл. 47, ал. 2 и чл. 52, ал. 2 за участниците в процеса пътували с лично МПС по реда на чл. 13 от Наредбата за командировките в страната.

Разни.

51. ОТНОСНО: Изготвяне на проект на Стратегия за управление на риска във ВСС, във връзка с изискванията на чл. 12, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Божана Ненкова – главен експерт – икономист в отдел „Счетоводство и методология” да даде насоки на експертите от посочените комисии за изготвяне на предложения за включване в Стратегията.


52. ОТНОСНО: Информация от органите на съдебната власт относно средствата, които ще са необходими по бюджетните им сметки, във връзка с проекта на Закона за изменение и допълнение на НПК 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. Приема информацията от органите на съдебната власт относно средствата, които ще са необходими по бюджетните им сметки, във връзка с проекта на Закона за изменение и допълнение на НПК за транспониране на Директива 2010/64/ЕС относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство. 
2. Напомня на непредставилите справка да дадат такава. 
3. Препраща информацията от органите на съдебната власт на Комисия по правни въпроси, за сведение.


53. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за безвъзмездно предоставяне за ползване на 8 броя LSD монитори на Районен съд гр. Враца и 10 броя компютри и 12 броя CRT монитори на ОД на МВР – Враца. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА предложението от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за безвъзмездно предоставяне за ползване на 8 броя LSD монитори, 10 броя компютри и 12 броя CRT монитори на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС, с цел проучване на нуждите на органите на съдебната власт от горепосочената техника. 


54. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за безвъзмездно предоставяне на движими вещи частна държавна собственост на Дирекция „Инспекция по труда” - Пловдив и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” за нуждите на Юридическия факултет.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
На основание чл. 11 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив да предостави безвъзмездно движими вещи на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” към Министерство на труда и социалната политика за нуждите на Дирекция „Инспекция по труда” – Пловдив, съгласно приложения опис.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив да предостави безвъзмездно движими вещи на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” за нуждите на Юридическия факултет, съгласно приложения опис.


55. 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 Районен съд гр. Разград за предоставяне на служебен автомобил „........” с рег. № РР 01 00 АС   на друг орган на съдебната власт или да се продаде чрез публична продан.

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 „.......” с рег. № РР 01 00 АС, числящ се на Районен съд гр. Разград.
2. Исканията да бъдат изпращани към административния ръководител на Районен съд гр. Разград.


56. ОТНОСНО: Справка за застрахователните събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „.....” АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение тримесечната справка на Застрахователно акционерно дружество „....” АД за регистрираните застрахователни събития, размера на изплатените застрахователни суми и основанията за отказ за изплащане за периода от 01.07.2013 г. до 30.09.2013 г. 


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


58. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд относно процедурата по придобиване на сертификат за енергийна характеристика на сградата на ул. „Черковна” № 90, част от която е предоставена на съдебните институции и ГД „Охрана” и предложение за сформиране на работна група. 
Мотиви: Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и изчерпателното изброяване на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 388, ал. 2 от Закона за съдебната власт придобиването на сертификат за енергийна ефективност /енергийни характеристики/ на сградата е задължение на собственика на имота.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ НАМИРА основание за участие на ВСС в работната група.
ПРЕПРАЩА писмото от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд на Министерство на правосъдието, по компетентност. 


59. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите с вх. № 04-14-114/08.10.2013 г. до Директора на НИП, с копие до ВСС относно Договор за доставка по Проект EuropeAid/123326/D/SUP/BG.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на финансите с вх. № 04-14-114/08.10.2013 г. до Директора на НИП, с копие до ВСС.


60. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 55/08.10.2013 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно разкриване на 1 (една) длъжност „съдия” в Районен съд гр. Кубрат.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

За разкриването на 1 (една) длъжност „съдия” в Районен съд гр. Кубрат не могат да бъдат осигурени финансови средства.


61. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 55/08.10.2013 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно разкриване на 1 (една) длъжност „съдия” в Административен съд гр. Благоевград.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

За разкриването на 1 (една) длъжност „съдия” в Административен съд гр. Благоевград не могат да бъдат осигурени финансови средства.


62. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 38/09.10.2013 г. от заседание на комисия “Съдебна администрация” във връзка с решение на КСА по т. 21.1. по протокол № 36/02.10.2013 г. относно одобрената кандидатура на Соня Ангелова и възложената й задача за изготвяне на функционален анализ на АВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на .... за изготвяне на функционален анализ на АВСС.
 

63. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 38/09.10.2013 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Пловдив за увеличаване щатната численост на съда с една щатна длъжност „главен специалист-касиер-счетоводител”, във връзка с регистрацията по ЗДДС предвид достигнатия оборот по изпълнителни дела.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение до изработване на единно принципно решение, след анализ и преценка на необходимостта в съответните органи на съдебната власт, като за целта се извърши проучване.
2. Решението по т. 63 да се предостави на комисия „Съдебна администрация”.


64. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 38/09.10.2013 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Стара Загора за увеличаване щатната численост на съда с една щатна длъжност „младши специалист-счетоводител”, във връзка с регистрацията по ЗДДС предвид достигнатия оборот по изпълнителни дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение до изработване на единно принципно решение, след анализ и преценка на необходимостта в съответните органи на съдебната власт, като за целта се извърши проучване.
2. Решението по т. 64 да се предостави на комисия „Съдебна администрация”.


65. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 38/09.10.2013 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Сливен за увеличаване щатната численост на съда с една щатна длъжност „младши специалист-счетоводител”, във връзка с регистрацията по ЗДДС предвид достигнатия оборот по изпълнителни дела.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение до изработване на единно принципно решение, след анализ и преценка на необходимостта в съответните органи на съдебната власт, като за целта се извърши проучване.
2. Решението по т. 65 да се предостави на комисия „Съдебна администрация”.


66. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 38/09.10.2013 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Пазарджик за увеличаване щатната численост на съда с една щатна длъжност „младши специалист-счетоводител”, във връзка с регистрацията по ЗДДС предвид достигнатия оборот по изпълнителни дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение до изработване на единно принципно решение, след анализ и преценка на необходимостта в съответните органи на съдебната власт, като за целта се извърши проучване.
2. Решението по т. 66 да се предостави на комисия „Съдебна администрация”.


67. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 38/09.10.2013 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Бургас за увеличаване щатната численост на съда с една щатна длъжност „старши специалист-счетоводител”, във връзка с регистрацията по ЗДДС предвид достигнатия оборот по изпълнителни дела.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение до изработване на единно принципно решение, след анализ и преценка на необходимостта в съответните органи на съдебната власт, като за целта се извърши проучване.
2. Решението по т. 67 да се предостави на комисия „Съдебна администрация”.


68. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 35/09.10.2013 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно представяне на финансовата система на Нидерландската съдебна власт.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 35/09.10.2013 г. на комисия „Международна дейност” . 


69. ОТНОСНО: Писмо от Върховен касационен съд с вх. № 11-03-1066/10.10.2013 г. относно Решение по протокол № 38 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 3 октомври 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от Върховен касационен съд с вх. № 11-03-1066/10.10.2013 г. относно Решение по протокол № 38 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 3 октомври 2013 г на Комисия по правни въпроси.


70. ОТНОСНО: Писмо от Административен съд София-град № 343/09.10.2013 г. до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС, с искане за обновяване и доизграждане на система за охрана на сградата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо от Административен съд София-град № 343/09.10.2013 г. до Министерство на правосъдието с искане за обновяване и доизграждане на система за охрана на сградата.


71. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Плевен с вх. № 11-06-932/08.10.2013 г., с искане за закупуване на два броя скенери вместо един, в рамките на утвърдените по бюджетната сметка средства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмото от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен с вх. № 11-06-932/08.10.2013 г., с искане за закупуване на два броя скенери вместо един, в рамките на утвърдените по бюджетната сметка средства в размер на ....


 72. ОТНОСНО: Искова молба от .... с вх. № 96-00-304/08.10.2013 г. относно изплащане на еднократно парично обезщетение на основание чл. 225, ал. 1 от ЗСВ.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА молбата от .... с вх. № 96-00-304/08.10.2013 г. относно изплащане на еднократно парично обезщетение на основание чл. 225, ал. 1 от ЗСВ, по компетентност на Комисия по правни въпроси.


73. ОТНОСНО: Писмо от главния секретар на Върховния касационен съд с вх. № 04-00-080/02.10.2013 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 главния секретар на Върховния касационен съд с вх. № 04-00-080/02.10.2013 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.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

76. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 33/01.10.2013 г. от заседание на Комисия „Публична комуникация” относно годишен абонамент за органите на съдебната власт за списание „............”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПРАЩА писмото от Съюза на юристите в България до органите на съдебната власт за преценка от административните ръководители за необходимостта от извършване на абонамент за списание „..............................”.
Абонаментът да се извърши в рамките на утвърдените бюджетни сметки.
2. Комисия „Публична комуникация” да проучи необходимостта за абониране за списание „................” за членовете на ВСС, както и да уточни броя на абонаментите.
 

78. ОТНОСНО: Упълномощаване на г-н Михаил Кожарев – член на Висшия съдебен съвет във връзка с изпълнението на чл. 9 от договор ПО 16-88/22.06.1999 г. между Висш съдебен съвет и „................................................” АД.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА г-н Михаил Кожарев – член на Висшия съдебен съвет да се разпорежда и подписва платежните нареждания по банковата сметка, открита в изпълнение на чл. 9 от договор ПО 16-88/22.06.1999 г. между Висш съдебен съвет и „...................” АД.

79. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 17.10.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 17.10.2013 г.

1. Проект на бюджет на съдебната власт за 2014 г., изготвен от Министерство на финансите, както и препоръчителните тавани за разходите за 2015 г. и 2016 г.
2. Упълномощаване на г-н Михаил Кожарев – член на Висшия съдебен съвет във връзка с изпълнението на чл. 9 от договор ПО 16-88/22.06.1999 г. между Висш съдебен съвет и „...............................................” АД.

80. 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 17.10.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2013 г.
2. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявени конкурси за повишаване и преместване в длъжност за заемане на длъжността „съдия” в Специализиран наказателен съд и в конкурсните комисии за обявените конкурси за преместване за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
3. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявени конкурси за преместване в длъжност за заемане на длъжността „съдия” в Районен съд.
4. Предложение от Главния секретар на ВСС за изплащане на възнаграждение на съдебни служители от администрацията на ВСС ангажирани с провеждането на конкурсите за назначаване на съдии и прокурори в районните съдилища и прокуратури.

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

5.1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на решетки по трасето на арестантите, преградна стена от алуминиеви профили в деловодство и ремонт на заседателна зала.
5.2. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за доставка и монтаж на бариера за паркинга.

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

6.1. Писмо от Инспектората към ВСС с вх. № 11-12-128/07.10.2013 г., с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за командировки и горива във връзка с изпълнението на Годишната програма за дейността на ИВСС за 2013 г.
6.2. Писмо от Инспектората към ВСС с вх. № 11-12-127/07.10.2013 г. с искане за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
6.3. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в конкурсна комисия за преместване чрез събеседване за „съдия” в Районен съд.
6.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на административния ръководител и съдебния администратор в работна група към ВСС за обсъждане на промени в ПАРОАВАС, закупуване на многофункционално устройство от среден клас и изплащане на СБКО.
6.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
6.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
6.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО, първите три дни болничен от работодател и субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
6.8. 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”.
6.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на назначени младши съдии на длъжност съдия.
6.10. Извлечение от протокол № 36/08.10.2013 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Районен съд гр. Добрич с вх. № 11-07-1312/23.09.2013 г., с искане за осигуряване на средства за закупуване на програмен модул „Електронни проучвания” към системата „JES”.
6.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
6.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдия по вписванията пропорционално на отработеното време.
6.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за изплащане на болничен до 3 дни за сметка на работодателя.
6.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия и болничен за сметка на работодателя.
6.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
6.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за покриване на разход във връзка с настъпило застрахователно събитие.
7. Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.
8. Одитни доклади.
8.1. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Елена. 
9. Разни.
9.1. Предложение от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за безвъзмездно предоставяне на движими вещи частна държавна собственост на Дирекция „Инспекция по труда” - Пловдив и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” за нуждите на Юридическия факултет.



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



