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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  42
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  30 октомври 2013 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – за председател
Каролина Неделчева
Камен Иванов
Румен Георгиев
ОТСЪСТВА: Михаил Кожарев


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


1. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., в частта по бюджета на съдебната власт за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА становище на ВСС по внесения от Министерство на финансите проект на решение в срока по чл. 34, ал. 1, във връзка с чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.
Становището да се изпрати на Министерски съвет.


2. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-107/18.10.2013 г. относно предложения за изменения и допълнения на Закона за съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА изготвеното предложение за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
2. Решението по т. 1 да се изпрати на Комисия по правни въпроси.

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

3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за закупуване на нова версия ПП „JES” и импортиране на съществуващата база данни.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмо с вх. № 11-07-1547/23.10.2013 г. от Районен съд гр. Ардино на КПКИТС за изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на нова версия на програмен продукт „JES” на стойност .... и .... за импортиране на база данни.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на ПП „JES”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмо с вх. № 11-07-1533/23.10.2013 г. от Районен съд гр. Габрово на КПКИТС за изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на програмен продукт „JES” на стойност .... 


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за довършване на ремонт на електрическа инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Карлово по § 10-30 „Текущ ремонт” с ...., за довършване на наложителният авариен ремонт на електрическата инсталация.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


6. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 38/22.10.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Кърджали с вх. № 11-07-1504/17.10.2013 г., с искане за даване на разрешение да се използва за закупуване на една компютърна конфигурация, остатъка от целево отпуснати средства по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :


НЕ ВЪЗРАЗЯВА остатъка от целево отпуснатите средства за закупуване на компютърна техника да бъде използван за придобиването на една компютърна конфигурация.
При извършването на разхода за придобиване на компютърна конфигурация да се имат предвид определените пределни цени за закупуването на техника с решение на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” по протокол № 44/17.10.2013 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за очила, поддръжка на софтуерни програми за правна помощ АПИС и ЛАКОРДА и задължения към експерти от ОПД на МВР.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”, 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 Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Царево с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица, 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.
Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Царево при възможност разходите да бъдат поети в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г., след отправяне на искане до комисия „Бюджет и финанси” за извършване на вътрешно компенсирана промяна между § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

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

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на ....., заместник-председател на Окръжен съд гр. Габрово, избран за редовен член на конкурсна комисия по обявените конкурси за първоначално назначаване в Специализиран наказателен съд, в работна среща за конституиране на конкурсната комисия и обсъждане на организационни въпроси.

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 Окръжен съд гр. Габрово за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със ...
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Габрово със .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на ...., заместник-председател на Окръжен съд гр. Габрово, избран за редовен член на конкурсна комисия по обявените конкурси за първоначално назначаване в Специализиран наказателен съд, в работна среща за конституиране на конкурсната комисия и обсъждане на организационни въпроси.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Добрич за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ....


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командироване на експерт по връзки с обществеността, във връзка с проведена на 14 и 15 октомври 2013 г. Кръгла маса, организирана съвместно от ВСС и Германската фондация за международно сътрудничество на тема „Информационна политика на съдебната система”.

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 Окръжен съд гр. Добрич за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командироване на експерт по връзки с обществеността, във връзка с проведена на 14 и 15 октомври 2013 г. Кръгла маса, организирана съвместно от ВСС и Германската фондация за международно сътрудничество на тема „Информационна политика на съдебната система”.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград 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 градски съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Варна за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Разград за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност 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. Разград за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с ....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Разград за 2013 г., с цел осигуряване на средства за субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ....


14. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 38/22.10.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Административен съд гр. Кърджали с вх. № 91-00-116/16.10.2013 г. с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване на непрекъсваемо захранване UPS за сървър RACK.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Административен съд гр. Кърджали за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Административен съд гр. Кърджали с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на непрекъсваемо захранване UPS за сървър.


15. 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 по § 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.





16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на суми за СБКО и разлика в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. 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.
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
2. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със ....


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между Районен съд гр. Каварна и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Каварна по „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания” за периода 23.09.2013 г. до 31.12.2013 г. както 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 Районен съд гр. Каварна за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Каварна за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между Районен съд гр. Каварна и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Каварна по „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания”.
2. 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.
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Каварна за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Каварна за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.


18. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 38/22.10.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Първомай с вх. № 11-07-1478/15.10.2013 г. с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване на сървър и непрекъсваемо захранване – UPS за сървър.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Първомай за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Първомай с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър и непрекъсваемо захранване UPS.


19. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 38/22.10.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Своге с вх. № 11-07-1458/11.10.2013 г. с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване и внедряване на програмна система JES за работа в съдебно изпълнителната служба.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Своге за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Своге със .... с цел осигуряване на средства за закупуване на програмна система JES за работа в съдебно изпълнителната служба.




Разни.

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да възстанови с код 90 по набирателната си сметка депозит в размер на ....


21. ОТНОСНО: Докладна записка от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно писмо с изх. № РД-16-5566#4/10.10.2013 г. от ТД на НАП гр. Пловдив с молба за възстановяване на сума.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


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


23. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение от председателя на Съюза на юристите в България за съдействие за покриване на част от разходите, във връзка с провеждането на кръгла маса по проблемите на съдебните експертизи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпуснат средства в размер на .... за покриване на част от разходите по организацията и провеждането на експертна кръгла маса по проблемите на съдебните експертизи.
Средствата са за сметка на утвърдената бюджетна сметка на Висшия съдебен съвет за 2013 г.


24. ОТНОСНО: Проект на Правила за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА за запознаване Проект на Правила за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.
2. Изпраща Проект на Правила за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт на постоянните комисии на ВСС, за предложения и допълнения.


26. ОТНОСНО: Проект на Методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в съдилищата, изпратена от Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Проект на Методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в съдилищата.


27. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 39/07.10.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси относно заплащане на трудово възнаграждение на магистрати, командировани в НИП като постоянни преподаватели, съгласно чл. 262, ал. 3 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА произнасянето, след съвместно заседание с КПВ.
Предлага на Комисия по правни въпроси да се проведе съвместно заседание с комисия „Бюджет и финанси” на 06.11.2013 г. от 10.00 часа за преразглеждане на решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
28. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 41/21.10.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси относно писмо от Върховния касационен съд за уточнение на месечното трудово възнаграждение на съдия Мара Димитрова Христова – Христанова, и.ф. председател на Апелативен съд гр. Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Финанси и бюджет” да изготви становище за следващото заседание на комисията.


29. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 41/21.10.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси относно искова молба от .... за изплащане на еднократно парично обезщетение на основание чл. 225, ал. 1 от ЗСВ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение Решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 41/21.10.2013 г., т. 6. 


30. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 56/15.10.2013 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането във връзка с писмо от Върховен административен съд с изх. № 520/02.10.2013 г. относно месечното трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Финанси и бюджет” да изготви становище за следващото заседание на комисията.


31. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 57/22.10.2013 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в Апелативен съд гр. София, гражданска колегия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ СЪГЛАСУВА Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в Апелативен съд гр. София, гражданска колегия, поради това, че свободните щатни бройки не са обезпечени със средства за работни заплати.


32. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 57/22.10.2013 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в Апелативен съд гр. София, наказателна колегия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ СЪГЛАСУВА Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в Апелативен съд гр. София, наказателна колегия, поради това, че свободните щатни бройки не са обезпечени със средства за работни заплати.


33. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 57/22.10.2013 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в Апелативен съд гр. София, търговска колегия.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ СЪГЛАСУВА Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в Апелативен съд гр. София, търговска колегия, поради това, че свободните щатни бройки не са обезпечени със средства за работни заплати.


34. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 57/22.10.2013 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ СЪГЛАСУВА Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища, поради това, че свободните щатни бройки не са обезпечени със средства за работни заплати.


35. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 57/22.10.2013 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „прокурор” в апелативните прокуратури.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ СЪГЛАСУВА Проект на решение за обявяване на конкурс за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „прокурор” в апелативните прокуратури, поради това, че свободните щатни бройки не са обезпечени със средства за работни заплати.


36. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 57/22.10.2013 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно проект на решение за обявяване на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. СЪГЛАСУВА Проект на решение за обявяване на 34 свободни длъжности за „съдия” в окръжните съдилища, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване.
2. НЕ СЪГЛАСУВА Проект на решение за обявяване на 10 свободни длъжности за „съдия” в окръжните съдилища, които да се заемат след конкурс за първоначално назначаване, поради това, че свободните щатни бройки не са обезпечени със средства за работни заплати.


37. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 57/22.10.2013 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно проект на решение за обявяване на свободните длъжности за „прокурор” в окръжните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. СЪГЛАСУВА Проект на решение за обявяване на 57 свободни длъжности за „прокурор” в окръжните прокуратури, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване.
2. НЕ СЪГЛАСУВА Проект на решение за обявяване на 14 свободни длъжности за „прокурор” в окръжните прокуратури, които да се заемат след конкурс за първоначално назначаване, поради това, че свободните щатни бройки не са обезпечени със средства за работни заплати.


38. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 56/15.10.2013 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането във връзка с докладна записка от Главния секретар на ВСС за становища и предложения относно необходимостта от актуализиране на програмния продукт за електронните досиета на магистратите, както и допълване на данните, които да се въвеждат в статистическия формуляр (персонални данни).


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 56/15.10.2013 г. на Комисията по предложенията и атестирането.


39. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 39/16.10.2013 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Враца за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебни служители на длъжности: „съдебен секретар”, „съдебен деловодител” и „съдебен секретар-СИС”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането до приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


40. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 39/16.10.2013 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Несебър за увеличаване на щатната численост на съда с две длъжности за съдебни служители „съдебен секретар” и „съдебен деловодител”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането до приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


41. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 39/16.10.2013 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно искане от Прокуратура на РБългария за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „Ръководител на сектор „Подпомагане на специализираните отдели” в отдел „Експертна дейност” в Национална следствена служба и назначаване, до провеждане на конкурс на Георги Вълчев Илиев, освободен от ВСС на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането до приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


42. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 37/23.10.2013 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно предложение за 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 :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Светла Петкова – член на ВСС в състава на делегацията 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.


43. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд с изх. № 566/22.10.2013 г. относно въпроси свързани със съвместното управление на имота на ул. „Черковна” № 90, заплащане на общите разходи между институциите на съдебната власт, ГД „Охрана” и ДКСИ както и сформиране на работна група.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд с изх. № 566/22.10.2013 г. относно въпроси свързани със съвместното управление на имота на ул. „Черковна” № 90, заплащане на общите разходи между институциите на съдебната власт, ГД „Охрана” и ДКСИ както и сформиране на работна група.


44. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-04-162/24.10.2013 г. до председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията, с копие до ВСС, относно процедура по придобиване на сертификат за енергийна ефективност на сградата на ул. „Черковна” № 90.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-04-162/24.10.2013 г. до председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията, с копие до ВСС, относно процедура по придобиване на сертификат за енергийна ефективност на сградата на ул. „Черковна” № 90.


45. ОТНОСНО: Писмо от Адвокатско дружество „Канелова и Петров” с вх. № 96-00-322/21.10.2013 г. до Национален институт на правосъдието, с копие до ВСС, относно Договор за доставка на външни дейности Европейската общност № EuropeAid/123326/D/SUP/BG/ лот 1 и лот 3.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от Адвокатско дружество „Канелова и Петров” с вх. № 96-00-322/21.10.2013 г. на Националния институт на правосъдието за предприемане на действия, по компетентност.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


46. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.) с Програмен оператор Министерство на правосъдието и писмо № 61-00-132/24.10.2013 г. на Министерство на финансите. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2013 г. във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.) с Програмен оператор Министерство на правосъдието и писмо № 61-00-132/24.10.2013 г. на Министерство на финансите, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ (СУБСИДИИ) - НЕТО с .....
в т.ч. по показатели, както следва:
Получени трансфери (субсидии/вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) – ....
Получени трансфери (+) – .....
II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с ....
разпределени, както следва:
Функция „Отбрана и сигурност” – ....
Група „Съдебна власт” – ....
в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – ....
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” – ....
§ 10-00 „Издръжка” – ....
в т.ч. по бюджетната сметка на:
Висш съдебен съвет – ....


 47. ОТНОСНО: Корекция по бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г., във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.) с Програмен оператор Министерство на правосъдието и писмо № 61-00-132/24.10.2013 г. на Министерство на финансите. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. с ..... във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.), както следва:
 - по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
- по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” с .....
- по § 10-00 „Издръжка” с ....
ОБЩО: .....


48. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание Постановление № 231 на Министерския съвет от 08.10.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 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 ..... и писмо № 61-00-142/29.10.2013 г. на Министерство на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание Постановление № 231 на Министерския съвет от 08.10.2013 г. и писмо № 61-00-142/29.10.2013 г. на Министерство на финансите, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ (СУБСИДИИ) - НЕТО с .....
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето ) - ....
Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) - ....
II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с .....
разпределени, както следва:
Функция „Отбрана и сигурност” - ....
Група „Съдебна власт” - ....
Текущи разходи - .....
в т.ч. по бюджетните сметки на
Прокуратура на Република България - ....
Върховен административен съд  - ....


49. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ 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. за текущи разходи на Прокуратурата на Република България и за предстоящо честване на юбилей по случай 100 години от създаването на Върховен административен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... на основание ПМС 231/08.10.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за текущи разходи за Прокуратурата на РБ и за предстоящо честване на юбилей по случай 100 години от създаването на Върховен административен съд. 


50. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджетната сметка на Върховен административен съд 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. за текущи разходи на Прокуратурата на Република България и за предстоящо честване на юбилей по случай 100 години от създаването на Върховен административен съд. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” със .... на основание ПМС 231/08.10.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за текущи разходи за Прокуратурата на РБ и за предстоящо честване на юбилей по случай 100 години от създаването на Върховен административен съд. 


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


52. ОТНОСНО: Предложение за вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА  § 53-09 „Придобиване на други НДА” със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения” с ....
3. УВЕЛИЧАВА § 10-20 „Разходи за външни услуги” със ....


53. ОТНОСНО: Писмо от Инспектората към ВСС с вх. № 11-12-128/28.10.2013 г. с искане за осигуряване на средства за изплащане на разходи за командировки и горива във връзка с изпълнението на Годишната програма за дейността на ИВСС за 2013 г., както и средства за спазване на изискванията на Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.

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 ....


57. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 31.10.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 31.10.2013 г.

1. Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., в частта по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
2. Корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание Постановление № 231 на Министерския съвет от 08.10.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 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  .... и писмо № 61-00-142/29.10.2013 г. на Министерство на финансите.
3. Предложение за корекция по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ 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. за текущи разходи на Прокуратурата на Република България и за предстоящо честване на юбилей по случай 100 години от създаването на Върховен административен съд
4. Предложение за корекция по бюджетната сметка на Върховен административен съд 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. за текущи разходи на Прокуратурата на Република България и за предстоящо честване на юбилей по случай 100 години от създаването на Върховен административен съд. 
5. Корекция на бюджетните сметки за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на РБългария, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.
6. Предложение за вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г. 
7. Писмо от Инспектората към ВСС с вх. № 11-12-128/28.10.2013 г. с искане за осигуряване на средства за изплащане на разходи за командировки и горива във връзка с изпълнението на Годишната програма за дейността на ИВСС за 2013 г., както и средства за спазване на изискванията на Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.
8. Корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.) с Програмен оператор Министерство на правосъдието и писмо № 61-00-132/24.10.2013 г. на Министерство на финансите. 
9. Корекция по бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г., във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.) с Програмен оператор Министерство на правосъдието и писмо № 61-00-132/24.10.2013 г. на Министерство на финансите. 


58. 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 31.10.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

1.1. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за довършване на ремонт на електрическа инсталация.

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

2.1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на ....., заместник-председател на Окръжен съд гр. Габрово, избран за редовен член на конкурсна комисия по обявените конкурси за първоначално назначаване в Специализиран наказателен съд, в работна среща за конституиране на конкурсната комисия и обсъждане на организационни въпроси.
2.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командироване на експерт по връзки с обществеността, във връзка с проведена на 14 и 15 октомври 2013 г. Кръгла маса, организирана съвместно от ВСС и Германската фондация за международно сътрудничество на тема „Информационна политика на съдебната система”.
2.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии. 
2.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност и субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
2.6. Извлечение от протокол № 38/22.10.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Административен съд гр. Кърджали с вх. № 91-00-116/16.10.2013 г. с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване на непрекъсваемо захранване UPS за сървър RACK.

2.7. 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 по § 10-00 „Издръжка”.
2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на суми за СБКО и разлика в работната заплата на командировани съдии.
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между Районен съд гр. Каварна и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Каварна по „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания” за периода 23.09.2013 г. до 31.12.2013 г. както и изплащане на СБКО.
2.10. Извлечение от протокол № 38/22.10.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Първомай с вх. № 11-07-1478/15.10.2013 г. с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване на сървър и непрекъсваемо захранване – UPS за сървър.
2.11. Извлечение от протокол № 38/22.10.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Своге с вх. № 11-07-1458/11.10.2013 г. с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване и внедряване на програмна система JES за работа в съдебно изпълнителната служба.

3. Разни.

3.1. Извлечение от протокол № 41/21.10.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси относно искова молба от .... за изплащане на еднократно парично обезщетение на основание чл. 225, ал. 1 от ЗСВ.



ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           							ДИМИТЪР УЗУНОВ





