

19

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  41
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  22 октомври 2013 г.



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

ОТСЪСТВА: Румен Георгиев


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


1. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към ВСС и Директора на НИП за III - то тримесечие на 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява направените разходи за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за III - то тримесечие на 2013 г.
2. Одобрява направените разходи за командировки на Главния прокурор на Република България за III - то тримесечие на 2013 г.
3. Одобрява направените разходи за командировки на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за III - то тримесечие на 2013 г.
4. Одобрява направените разходи за командировки на Директора на Националния институт на правосъдието за III - то тримесечие на 2013 г.
5. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за III - то тримесечие на 2013 г.

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

2. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на Република България № 3829/27.09.2013 г. с молба за отпускане на средства за ремонт на пожароизвестителна техника, изграждане на нови ПИС и абонаментна поддръжка на същите.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г. за изграждане, ремонт и поддръжка на пожароизвестителни системи в прокуратурите за 2013 г., поради липса на източник на финансиране.
2. ПРЕПОРЪЧВА на прокуратурите исканията да бъдат групирани, като към ВСС бъдат изпратени само тези, които касаят настанени отделно от съда прокуратури. Исканията, касаещи доизграждане, разширение и ремонт на ПИС да бъдат насочени към административния ръководител, стопанисващ сградата, с цел постигане на единна защита на цялата сграда.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината за материали, външни услуги, командировки, вода, горива и енергия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличение на бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Пловдив с .... за покриване на недостиг до края на годината за материали, външни услуги, командировки, вода, горива и енергия, 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.
При необходимост след анализ на изпълнението на бюджета към 31.10.2013 г. и след прецизиране на очакваните разходи към 31.12.2013 г. административния ръководител да поднови искането за увеличение на бюджетната сметка.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за частична подмяна на амортизирана дограма.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с .... за подмяна на част от дограмата на сградата, до представяне на оферти за преценка на икономичността на разхода.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изграждане на подход към сградата на съдебната палата, доставка и монтаж на подемник за инвалидни колички.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Разград за 2013 г. за изграждане на подход към сградата на съдебната палата, доставка и монтаж на подемник за инвалидни колички.
2. ИЗПРАЩА искането на Министерство на правосъдието, по компетентност.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината за оборудване на адвокатска стая и деловодство, поставяне на метална врата на архивно помещение и решетки на прозорците на служба „Съдебни секретари”, подмяна на осветителни тела на входното помещение и извършване на ремонт на компютър извън гаранция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд София-град разходите за оборудване на адвокатска стая и деловодство, поставяне на метална врата на архивно помещение и решетки на прозорците на служба „Съдебни секретари”, подмяна на осветителни тела на входното помещение и извършване на ремонт на компютър извън гаранция да се извършат в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за закупуване на 10 броя компютърни конфигурации, 3 броя многофункционални устройства и закупуване на модул „Електронни проучвания” към програмен продукт „JES”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Балчик за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване на 10 броя компютърни конфигурации, 3 броя многофункционални устройства и закупуване на модул „Електронни проучвания” към програмен продукт „JES”, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.
8. ОТНОСНО: Отложени искания съгласно решение на Комисия „Бюджет и финанси” за корекция на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”, с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да проучат възможностите за ползване на маркирано гориво, с цел оптимизиране на разходите за отопление.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и органите на съдебната власт за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на горива, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Белоградчик със ......
2.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Кула с .....
2.4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Мадан с ....
2.5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Трявна с ....
2.6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Дулово с ....
2.7. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пирдоп с ....
2.8. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Ихтиман с ....
2.9. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Никопол с ....
2.10. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Сандански с ....


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград 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. Ботевград 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.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за авариен ремонт на тераса.
Отложена по протокол № 38/02.10.2013 г. на комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за изграждане на система за видеонаблюдение и система за пожароизвестяване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо от Районен съд гр. Дряново № 548 от 15.10.2013 г. с искане за изграждане на система за видеонаблюдение (....) и система за пожароизвестяване на сградата (.....).
2. ИЗПРАЩА искането на Министерство на правосъдието, по компетентност.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за изграждане на система за пожароизвестяване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо от Районен съд гр. Елхово № 410 от 15.10.2013 г. с искане за изграждане на система за пожароизвестяване на сградата на стойност .....
2. ИЗПРАЩА искането на Министерство на правосъдието, по компетентност.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя токозахранващи устройства /UPS/ и 1 брой скенер.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Нови пазар за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. с ..... за закупуване на 2 броя токозахранващи устройства /UPS/ и 1 брой скенер, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за подмяна на осветителни тела и ремонт на етажни табла.
Отложена по протокол № 38/02.10.2013 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение до получаване на доклад от посещение на място.
2. ПРЕДЛАГА на Главния секретар г-жа Славка Каменова да командирова експерт в Съдебна палата гр. Раднево за оглед и доклад.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливница за 2013 г., с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Сливница с ....


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Регистър за наддавателни предложения”, необходим за съдебно изпълнителната служба.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства по бюджетната сметка за 2013 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за закупуване на програмен продукт „Регистър за наддавателни предложения”, необходим за съдебно изпълнителната служба, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за материали, външни услуги, командировки и гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Тополовград с ..... с цел осигуряване на средства за материали, външни услуги, командировки и гориво за отопление, 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. Троян 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. Троян 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 и 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.

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

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на конвертиращи софтуери за обработка на сканирани документи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Апелативен специализиран наказателен съд, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен специализиран наказателен съд за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен специализиран наказателен съд за 2013 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на конвертиращи софтуери за обработка на сканирани документи.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин 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 Окръжен съд гр. Видин за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Видин за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на болнични.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на назначен младши 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 Окръжен съд гр. Търговище 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 Окръжен съд гр. Търговище по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със .....


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Силистра за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на суми за 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 Административен съд гр. Смолян за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Смолян за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...... с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.


24. 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.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на суми за 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 Районен съд гр. Асеновград за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Асеновград за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград 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. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ботевград за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител, назначен по заместване до завръщане на титуляра от отпуск по майчинство.

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. Провадия за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител, назначен по заместване до завръщане на титуляра от отпуск по майчинство.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Провадия с .....

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

Одитни доклади.

35. ОТНОСНО: Писмо от инспектори на Инспектората на министъра на правосъдието /Инспекторат по ЗСВ/ до дирекция „Вътрешен одит” във ВСС, заведено в деловодството на ВСС с вх. № 04-00-090/30.08.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема становището на директора на дирекция „Вътрешен одит” направено по отношение на информацията изложена в писмо от Министерство на правосъдието – Инспекторат на министъра на правосъдието рег. № 94-00-118/26.08.2013 г. до ВСС, дирекция „Вътрешен одит”.
2. Възлага на директора на дирекция „Вътрешен одит” да изготви писмо със становището, което да бъде изпратено до Министерство на правосъдието – Инспекторат на министъра на правосъдието и ЕТ „Видира – Петър Петров.


36. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1321 в Апелативен специализиран наказателен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от одитния ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Апелативен специализиран наказателен съд.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад.
3. Одобрява предприетите действия и изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация по т. 1, т. 2 и т. 3 от плана за действие.
4. Да се уведоми Комисия „Бюджет и финанси” за изпълнение на препоръките в указания срок.

Разни.

37. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно възстановяване по набирателната сметка на Районен съд гр. Бургас погрешно конфискувана сума.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Бургас да възстанови с код 90 по набирателната си сметка депозит в размер на .....


38. 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. Несебър за предоставяне на служебен автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № А 60 60 ВМ 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. № А 60 60 ВМ, числящ се на Районен съд гр. Несебър.
2. Исканията да бъдат изпращани към административния ръководител на Районен съд гр. Несебър.


39. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за безвъзмездно предоставяне за ползване на климатични комплекти.

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 12 броя климатични комплекти, числящи се на Районен съд гр. Балчик, както следва:
- 10 бр. климатични комплекта „MIDEA MSF6-12AR – закупени 2008 г.
- 1 бр. климатичен комплект „ОСАКА CN-09-JS” – закупен 2007 г.
- 1 бр. климатичен комплект „MIDEA MFS2-48AR – закупен 2008 г.
2. Исканията да бъдат изпращани към административния ръководител на Районен съд гр. Балчик.


40. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Оряхово 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. Оряхово 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. Оряхово, 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.


41. ОТНОСНО: Информация от Столична община за дължима от ВСС сума за такса битови отпадъци по години за сградата на ул. „Съборна” № 9.
Мотиви: Клаузата на договора за наем за заплащане на такса битови отпадъци от ВСС, в качеството му на ползвател, е нищожна. Същата противоречи на императивната норма на чл. 64, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/, съгласно която такса битови отпадъци се дължи от данъчно задължените за имота лица по чл. 11 от ЗМДТ, а именно: собственика на сградата, ползвателя с учредено вещно право на ползване върху имота, концесионерът, лицето, на което имотът е предоставен за управление - за имот държавна или общинска собственост. Висшият съдебен съвет не попада в кръга на изчерпателно изброените в чл.11 данъчно-задължени лица, поради което всякакви уговорки между страните по договора за наем не могат да дерогират повелителната норма на чл. 64 от ЗМДТ. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за заплащане на такса битови отпадъци за 2009 г., 2010 г. и до 04.11.2011 г. за сградата, находяща се в гр. София, ул. „Съборна” № 9, тъй като същата е недължима от Висшия съдебен съвет.
2. ДА СЕ УВЕДОМИ Столична община, Министерство на правосъдието и Организацията на евреите в България „Шалом” за предприемане на действия за промяна по партидата на имота на ул. „Съборна” № 9, отписване на ВСС като длъжник и заличаването му като ползвател на имота, като се изпрати приемо – предавателен протокол от 04.11.2011 г.


42. ОТНОСНО: Молба от .... от гр. Севлиево, за становище погасено ли е задължението по изп.д. № 1852/2009 г. по описа на ТД на НАП – гр. Велико Търново, офис Габрово и дължими ли са лихвите по него.
Становище от Цветанка Тиганчева – старши експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ....... от гр. Севлиево да предостави допълнителни доказателства към молбата си, както следва – Решение/Присъда по нохд № 221/2008 г. по описа на Окръжен съд гр. Шумен, изпълнителен лист от 04.02.2009 г., справка от информационната система на НАП за начислени лихви вкл. и лихвени листи на публичния изпълнител.


44. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието, главна дирекция „Охрана” с вх. № 04-00-103/15.10.2013 г., във връзка с осигуряване на охрана на две зали в сградата на Софийски университет при провеждане на писмен изпит за първоначално назначаване и заемане на свободни длъжности за „прокурор” в Районните прокуратури и „съдия” в Районните съдилища на 19.10.2013 г. и на 26.10.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за изплащане на възнаграждение в размер до ... за положен извънреден труд от 8 /осем/ служители от ГД „Охрана”, за осигуряване на охраната на две зали в сградата СУ „Св. Климент Охридски” за провеждане на писмен изпит в конкурсите за първоначално назначаване на „прокурор” в Районните прокуратури и „съдия” в Районните съдилища на 19.10.2013 г. и на 26.10.2013 г.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2013 г.


45. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за определяне на допълнително възнаграждение на ..... – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с присъдена образователна и научна степен „доктор” от Пловдивския университет „П. Хилендарски”, с дисертационен труд „Съдебен контрол в административното наказание, Оспорване, касация и възобновяване”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ на .... – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив да бъде определено допълнително парично възнаграждение в размер на 10 % за придобита научна степен „доктор”, считано от датата на приемане на решението.


46. ОТНОСНО: Запитване от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра, следва ли бивши съдебни служители на Административен съд гр. Силистра, да запазят допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, като са преместени в Районен съд гр. Силистра.
Становище от Божана Ненкова - главен експерт-икономист в отдел „Счетоводство и методология”

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изпрати на административния ръководител на  Районен съд гр. Силистра становището изготвено от главен експерт-икономист в отдел „Счетоводство и методология”.


47. ОТНОСНО: Писмо от Апелативен съд гр. Варна с вх. № 11-03-1066/14.10.2013 г. относно решение на ВСС по протокол № 38/03.10.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от Апелативен съд гр. Варна с вх. № 11-03-1066/14.10.2013 г. на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, по компетентност.


48. ОТНОСНО: Проект на План за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС 2014 – 2018 г.
Докладна записка от Светла Иванова – н-к отдел „Връзки с обществеността”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поради липса на конкретни параметри е невъзможно да се направи прогноза за необходимите финансови средства за дейности 1.3, 4.5 от План за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС 2014 – 2018 г.


49. ОТНОСНО: Договор № 45-06-019/29.10.2010 г. за мониторинг, абонаментно обслужване и техническо поддържане на СОТ – система, състояща се от сигнално-охранителна техника, на обект регистратура на Висш съдебен съвет.
Доклад от Мая Атанасова – гл. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с „ИНТЕРСОТ” ООД за мониторинг, абонаментно обслужване и техническо поддържане на СОТ – система, състояща се от сигнално-охранителна техника, на обект регистратура на Висш съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12 за срок от една година.


50. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 36/16.10.2013 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно командироване на Галя Георгиева и Димитър Узунов – членове на Висшия съдебен съвет за участие в работно посещение с цел подписване на Споразумение за сътрудничество с Върховния съвет на магистратурата на Република Молдова, което ще се състои в периода 24-27 ноември 2013 г. в гр. Кишинев, Република Молдова.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани Галя Георгиева и Димитър Узунов – членове на Висшия съдебен съвет за участие в работно посещение в Молдова с цел подписване на Споразумение за сътрудничество с Върховния съвет на магистратурата на Република Молдова, което ще се проведе в периода 24-27 ноември 2013 г. в гр. Кишинев, Република Молдова.
2. Пътните разходи, разходите за дневни и медицинска застраховка на командированите лица са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Пътуването София – Кишинев – София ще се извърши със служебен автомобил Фолксваген Пасат, регистрационен номер СА 5848 НР.
3. Разходите за нощувки и вътрешен транспорт по време на посещението са за сметка на Върховния съвет на магистратурата на Република Молдова.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


53. ОТНОСНО: Финансова обосновка по Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно процесуалния кодекс.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОДОБРЯВА Финансова обосновка по Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно процесуалния кодекс. Същата да бъде изпратена на Министъра на правосъдието.


 54. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 39/09.10.2013 г. от заседание на комисия „Бюджет и финанси” относно определяне на представители за участие в работна група в Министерство на правосъдието, във връзка с необходимостта от създаване на критерии за прилагане на чл. 276, ал. 2 и чл. 291, ал. 2 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна” да определи лице от дирекция „Правна” за участие в работната група в Министерство на правосъдието, във връзка с необходимостта от създаване на критерии за прилагане на чл. 276, ал. 2 и чл. 291, ал. 2 от ЗСВ.


55. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 24.10.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 24.10.2013 г.

1. Финансова обосновка по Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно процесуалния кодекс.


56. 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 24.10.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към ВСС и Директора на НИП за III - то тримесечие на 2013 г.

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

2.1. Отложени искания съгласно решение на Комисия „Бюджет и финанси” за корекция на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”, с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

2.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за авариен ремонт на тераса.

2.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

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

3.1. Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на конвертиращи софтуери за обработка на сканирани документи.

3.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на болничен до 3 дни за сметка на работодателя.

3.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на назначен младши съдия.

3.4. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

3.5. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО.

3.6. 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”.

3.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО.

3.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

3.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител, назначен по заместване до завръщане на титуляра от отпуск по майчинство.

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

5. Одитни доклади.

5.1. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1321 в Апелативен специализиран наказателен съд.

6. Разни.

6.1. Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за определяне на допълнително възнаграждение на .... – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с присъдена образователна и научна степен „доктор” от Пловдивския университет „П. Хилендарски”, с дисертационен труд „Съдебен контрол в административното наказание, Оспорване, касация и възобновяване”.

6.2. Договор № 45-06-019/29.10.2010 г. за мониторинг, абонаментно обслужване и техническо поддържане на СОТ – система, състояща се от сигнално-охранителна техника, на обект регистратура на Висш съдебен съвет.







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






