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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  43
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  6 ноември 2013 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – за председател
Каролина Неделчева
Румен Георгиев 


ОТСЪСТВАТ: Михаил Кожарев и Камен Иванов


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: Преразглеждане на решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА ПОВТОРНО на Комисия по правни въпроси да се проведе съвместно заседание с комисия „Бюджет и финанси” на 13.11.2013 г. от 10.00 часа за преразглеждане на решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.

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

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, пътни разходи на свидетели и задължения за извършени експертизи.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., за изплащане на възнаграждения на вещи лица, пътни разходи на свидетели и задължения за извършени експертизи, 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.
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя памет 4GB DIMM, 667MHz, 512X72, 8K, 240, 2RX4 и 1 брой твърд диск.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Софийски районен съд за осигуряване на средства по бюджетната сметка за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 4 броя памет 4GB DIMM, 667MHz, 512X72, 8K, 240, 2RX4 на стойност – .... и закупуване на 1 брой твърд диск на стойност – ...., на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС, по компетентност.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за ремонт на котелно и комин, както и за поражения от застрахователно събитие-земетресение от 22.06.2012 г.
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 Районен съд гр. Брезник за 2013 г. за ремонт на сградата.
2. ИЗПРАЩА искането на Министерство на правосъдието, по компетентност.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 01-00 „Заплати”, поради недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за работен кабинет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Ивайловград за 2013 г. по § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с .... за доставка и монтаж на климатик за работен кабинет, поради липса на източник на финансиране.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за ремонт на покрив на жилищна сграда, първият етаж от която се ползва от Гражданско отделение на районния съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши корекция на бюджетната сметка на Районен съд гр. Монтана за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с ...., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на покрив на сграда, в която се помещава Гражданското отделение на съда.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка на верижно устройство за инвалидни колички.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Монтана за 2013 г. за доставка на верижно устройство за инвалидни колички на стойност .....


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за монтаж на закупена телефонна централа.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Павликени за 2013 г. по § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с .... за монтаж, карта за ISDN линии и настройки на телефонна централа.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за изплащане на неотложни разходи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Провадия с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на неотложни разходи, 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.

11. ОТНОСНО: Анализ на очакваното изпълнение към 31.12.2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” на Апелативен специализиран наказателен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Апелативен съд гр. Бургас и Апелативен специализиран наказателен съд за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” на Апелативен съд гр. Бургас с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” на Апелативен специализиран наказателен съд с ....


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на ....., съдия в Апелативен съд гр. Бургас, избрана за редовен член на конкурсна комисия по обявените конкурси за преместване и заемане на свободни длъжности за „съдия” в районните съдилища.

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. Бургас за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Бургас с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на ...., съдия в Апелативен съд гр. Бургас, избрана за редовен член на конкурсна комисия по обявените конкурси за преместване и заемане на свободни длъжности за „съдия” в районните съдилища.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на Рутер -1 бр., плюс Разширителен модул -1 бр., Суич – 1 бр. и Скенери – 4 бр.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Варна за 2013 г. с ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на Рутер -1 бр., плюс Разширителен модул -1 бр. на обща стойност ...., Суич – 1 бр. на стойност .... и Скенери – 4 бр. на обща стойност ...., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....


14. ОТНОСНО: Постъпили писма от органи на съдебната власт с искания за увеличаване на § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и органите на съдебната власт за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Софийски градски съд със ....
3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Варна с ....
4. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Девня с ....
5. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Габрово със ....
6. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Кърджали с ....
7. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Троян с ....
8. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Кнежа с ....
9. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Сливен с ....
10. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Смолян с .....
11. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Добрич със .....
12. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Софийски апелативен съд с ....
13. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Апелативен съд гр. Варна със .....
14. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд София-област с ....
15. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Кърджали с .....
16. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Пловдив с ....
17. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Стара Загора с ....
18. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Русе с .....
19. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Бяла Слатина с ....
20. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Софийски военен съд с ....
21. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Бургас с ....
22. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Никопол с ....
23. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Ловеч с ......


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на 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. Велико Търново 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. средствата за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО се осигуряват за сметка на средствата за заплати и се отчитат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” от ЕБК, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2013 г. по § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Средствата са за сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на ...., експерт, връзки с обществеността в Окръжен съд гр. Габрово, командирована за участие в Кръгла маса на тема: „Информационната политика на съдебната система”, организирана на 14 и 15 октомври 2013 г. от Висшия съдебен съвет и Германската фондация за международно правно сътрудничество.

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 на ....., експерт, връзки с обществеността в Окръжен съд гр. Габрово, командирована за участие в Кръгла маса на тема: „Информационната политика на съдебната система”, организирана на 14 и 15 октомври 2013 г. от Висшия съдебен съвет и Германската фондация за международно правно сътрудничество.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на новоназначени двама младши съдии.

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


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра 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 Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Силистра за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на допълнителни компоненти към сървър, UPS устройство за осигуряване на сървър, 2 броя твърд диск, 8 броя памет и 1 брой сървър необходим за Държавното съдебно изпълнение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на допълнителни компоненти към сървър, UPS устройство за осигуряване на сървър, 2 броя твърд диск, 8 броя памет и 1 брой сървър необходим за Държавното съдебно изпълнение, на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС, по компетентност.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на болнични и СБКО.
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. Варна за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
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. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Варна за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Варна за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на болнични и СБКО.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели, свидетели, болничен за сметка на работодателя и за отбелязване на 100 годишния юбилей на съда.

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. Девин за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и свидетели.
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Девин с .....
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Девин за 2013 г. с .... за отбелязване на 100 годишнината на съда, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Девин с .... с цел осигуряване на средства за отбелязване на 100 годишния юбилей на съда.
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Девин за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със ....
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” със ...


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командировани съдии от Районен съд гр. Асеновград в Районен съд гр. Първомай изпълняващи длъжността „Съдия” на незаета щатна бройка. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Първомай за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командировани съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с .....

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

Разни.

29. ОТНОСНО: Становище от Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” относно определяне на месечно трудово възнаграждение на зам. административен ръководител, назначен за изпълняващ функциите на административен ръководител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвеното становище от Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” относно определяне на месечно трудово възнаграждение на зам. административен ръководител, назначен за изпълняващ функциите на административен ръководител.
ИЗПРАЩА становището на Комисия по правни въпроси, за сведение.


30. ОТНОСНО: Правила за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА Правила за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт.


31. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с писмо от главния секретар на Върховен касационен съд относно процедурата за избор на банка, обслужваща набирателната сметка на съда.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Върховен касационен съд, при спазване разпоредбите на т. 36 и т. 37 от БДС № 11/09.04.2001 г. на Министерство на финансите, дирекция „Бюджет и държавно съкровище”.


32. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за безвъзмездно предоставяне за ползване на 8 /осем/ броя LCD монитори на Районен съд гр. Враца и 10 /десет/ броя компютри и 12 /дванадесет/ броя CRT монитори на ОД на МВР-Враца.
Приложение: Извлечение от протокол № 38/22.10.2013 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
На основание чл. 28 от Закона за държавната собственост:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца да предостави безвъзмездно 8 /осем/ броя LCD монитори на Районен съд гр. Враца, съгласно приложения опис.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца да предостави безвъзмездно 10 /десет/ броя компютри и 12 /дванадесет/ броя CRT монитори на ОД на МВР-Враца, съгласно приложения опис.


33. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с предложение на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за предоставяне на служебен автомобил „Форд Фокус” с рег. № СТ 1414 СС   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 „Форд Фокус” с рег. № СТ 1414 СС, числящ се на Окръжен съд гр. Стара Загора.
2. Исканията да бъдат изпращани към административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора.


34. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с писмо изх. № 16102/24.10.2013 г. на Окръжен съд гр. Пловдив относно възстановяване на изплатени средства за облекло за 2013 г., и проект на отговор.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА проект на писмо до председателя на Окръжен съд гр. Пловдив относно възстановяване на суми за работно облекло при ползване на отпуск по чл. 162 и чл. 163 от КТ.


35. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Девня 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. Девня 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. Девня, 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.


36. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Търговище 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. Търговище 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. Търговище, 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.


37. ОТНОСНО: Молба от ...... от гр. София, ж.к. Западен парк за възстановяване на отнето в полза на бюджета на съдебната власт публично вземане, представляващо парична гаранция внесена по сметка на Окръжна следствена служба – гр. Ямбол по пр.пр. № .... по описа на ОП – гр. Ямбол, ДП № ..... по описа на ОСлС при ОП – гр. Ямбол.
Становище от Цветанка Тиганчева – старши експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изиска от Софийски градски съд, Наказателно отделение, 15 състав, гледащ НОХД № ....., информация, от която да е видно: от кога е уведомено лицето ........ за постановлението на Софийска Градска Прокуратура от 17.07.2007 г. за отмяна на мярката за неотклонение „парична гаранция” в размер на ....; на каква фаза е производството по делото и на какво основание съдът разпорежда връщане на паричната гаранция с резолюция от 14.10.2013 г.


38. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 38/30.10.2013 г. от заседание на комисия „Международна дейност” във връзка с писмо от Вероника Николова – съдия в Софийски апелативен съд и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, във връзка с покана за участие в 48-та среща на националните лица за контакт на ЕМГТД, в периода 19-21 ноември 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия и писмо от Дарина Костова – съдия в Окръжен съд гр. Бургас относно участие в срещата на Европейската съдебна мрежа.
Доклад от Красимира Василева – Началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в 48-мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, за периода 19-21 ноември 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия, следните лица:
- Вероника Николова – съдия в Апелативен съд гр. София и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела;
- Дарина Костова – съдия в Окръжен съд гр. Бургас и член на Националната съдебна мрежа;
- Вилиян Петров – съдия в Апелативен съд гр. Варна и член на Националната съдебна мрежа;
2. Пътните разходи и разходите за нощувка на 19 ноември 2013 г. ще бъдат поети от Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за нощувката на 20 ноември 2013 г. в размер на .... за участник и разходите за дневни са за сметка на Висшия съдебен съвет. Поради факта, че хотелът е определен от организаторите, хотелските резервации се извършват от избрана от тях агенция и следователно разходите за нощувката на 20 ноември не са предмет на договор № 45-06-0017/28.06.2012 г. между Висш съдебен съвет и „Аргус Травел” ООД.
4. Разходите за медицински застраховки са за сметка на командированите лица.


39. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 41/30.10.2013 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Разград 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 :

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


40. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд относно увеличаване щатната численост на съда с две щатни бройки „специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество” и „работник, поддръжка сгради”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ДОПУСКА увеличаване на щатната численост на Апелативен специализиран наказателен съд с две щатни бройки „специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество” и „работник, поддръжка сгради”, поради липса на финансови средства за обезпечаване на тези бройки.
2. Решението по т. 40 да се изпрати на Комисия „Съдебна администрация”.


41. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 37/29.10.2013 г. от заседание на комисия „Публична комуникация” относно годишен абонамент за списание „.......”, за нуждите на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход за годишен абонамент за списание „.......”, за нуждите на ВСС.
Разходът да бъде извършен в рамките на утвърдената бюджетна сметка на ВСС за 2013 г.


42. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 58/29.10.2013 г. от заседание на Комисия по предложенията и атестирането относно Указания до членовете на конкурсните комисии в конкурсите за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ НАМИРА в съществуващите Правила за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, предвидена възможност за исканото определяне на възнаграждение за присъствие и подготовка на резервните членове за участие в конкурсните комисии. Едва при наличие на промяна в правилата, с решение на ВСС, могат да се предприемат предложените действия. 


43. ОТНОСНО: Писмо № ЧР-55-07ек-311/31.10.2013 г. от дирекция „Човешки ресурси” на МВнР с информация за предстоящ първи курс на обучение за 2014 г. в рамките на Програмата за професионално обучение на национални експерти в ЕК.
Мотиви: Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност” на ЕК обявява процедура за набиране на кандидати за предстоящия първи курс на обучение за 2014 г. в рамките на Програмата за професионално обучение на национални експерти в Европейската Комисия ("European Commissions’s National Experts on Professional Training Programme
Курсът на обучение ще започне от 1 март 2014 г. или от 16 март 2014 г. и ще се проведе в Брюксел. Периодът на обучение е между 3 и 5 месеца. Правилата относно професионалното обучение на национални експерти в ЕК са уредени в Дял II от Решението на ЕК от 12.11.2008 г. относно правилата за командироване на национални експерти в ЕК и професионалното обучение на национални експерти. 
По време на обучението статутът на участниците е приравнен на статута на командированите национални експерти за сметка на изпращащата държава по смисъла на чл. 2 от Решението на ЕК от 12.11.2008 г. 
Тъй като по бюджета на Висшия съдебен съвет няма заложени средства за извършване на разходи за участие на магистрати и съдебни служители като национални експерти на професионално обучение в стажове към ГД на ЕК, същите следва да бъдат извършени, по възможност, от съответните органи на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. На Интернет-страницата на ВСС да се публикува обява за набиране на кандидатури за участие в първи курс на обучение за 2014 г. в рамките на Програмата за професионално обучение на национални експерти в Европейската Комисия. 
2. Магистратите и съдебните служители, които желаят да участват по предложената процедура от МВнР, следва да направят това след представяне на писмено съгласие от съответния административен ръководител.
3. Средствата за провеждане на професионално обучение в стажове към ГД на ЕК са за сметка на органа на съдебната власт, изпратил съответния магистрат или съдебен служител.


44. ОТНОСНО: Предложение от г-жа ...... от Районен съд гр. Девин получено на Интернет страницата на ВСС, по темата „Как да ни стигне бюджета за 2013 г.?”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение предложението от г-жа ..... от Районен съд гр. Девин, по темата „Как да ни стигне бюджета за 2013 г.?”.
2. ПРЕПРАЩА предложението от г-жа .... от Районен съд гр. Девин, по темата „Как да ни стигне бюджета за 2013 г.?” на Комисия по правни въпроси, по компетентност.


45. ОТНОСНО: Постъпил имейл по темата „Как да ни стигне бюджета за 2013 г.?”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение постъпилият имейл по темата „Как да ни стигне бюджета за 2013 г.?”.


46. ОТНОСНО: Жалба от семейство ...... от гр. Враца срещу непредприети до сега действия от ВСС за възстановяване на сума.
Мотиви: Комисия „Бюджет и финанси” многократно се е произнасяла с решения по поставения въпрос от сем. ...., поради което и предвид това, че не сочат нови факти и обстоятелства, счита че няма основания за промяна на взетите решения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ жалба от семейство ....... от гр. Враца срещу непредприети до сега действия от ВСС за възстановяване на сума.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

47. ОТНОСНО: Доклад от Дамян Бакалов – началник служба – Техническо звено в АВСС относно сключване на договор за следгаранционно абонаментно обслужване на система за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ в сградата на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Дамян Бакалов – началник служба – Техническо звено в АВСС да изиска оферта от изпълнителя, която да представи на Комисия „Бюджет и финанси”, след съгласуване от дирекция „Правна” на реда за сключване на договора.


48. ОТНОСНО: Предложения за отпускане на допълнителни средства по бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 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 одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. в размер на ....., за нуждите на Прокуратурата на Република България.


49. ОТНОСНО: Предложения за отпускане на допълнителни средства по бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за отпускане на допълнителни средства в размер на ..... за предстоящи плащания по проект „Укрепване капацитета на Прокуратурата на Република България при изграждане на специализирани структури за противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления”, поради липса на източник на финансиране.


50. ОТНОСНО: Писмо от г-н .... – зам. председател на Комисията по правни въпроси към 42-ро Народно събрание на Република България относно обсъждане на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ Михаил Кожарев, Каролина Неделчева и Маргарита Радкова за представители на комисия „Бюджет и финанси” на заседанието на Комисията по правни въпроси към 42-ро Народно събрание на Република България за обсъждане на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 г.
52. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 39/29.10.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искания от съдилищата за закупуване на компютърна техника. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

След обобщаване на информацията в началото на 2014 г. ще се обсъдят възможностите за предприемане на действия за закупуване на компютърна техника с обществена поръчка.


54. ОТНОСНО: Предложение от г-жа ..... от Окръжен съд гр. Варна получено на Интернет страницата на ВСС, по темата „Как да ни стигне бюджета за 2013 г.?”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение предложението от г-жа .... от Окръжен съд гр. Варна, по темата „Как да ни стигне бюджета за 2013 г.?”.
2. ПРЕПРАЩА предложението от г-жа ..... от Окръжен съд гр. Варна, по темата „Как да ни стигне бюджета за 2013 г.?” на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт и Комисия „Съдебна администрация”, по компетентност.


55. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 07.11.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 07.11.2013 г.

1. Предложения за отпускане на допълнителни средства по бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г.
2. Правила за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт.
3. Писмо № ЧР-55-07ек-311/31.10.2013 г. от дирекция „Човешки ресурси” на МВнР с информация за предстоящ първи курс на обучение за 2014 г. в рамките на Програмата за професионално обучение на национални експерти в ЕК.


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 07.11.2013 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. Монтана за осигуряване на средства за ремонт на покрив на жилищна сграда, първият етаж от която се ползва от Гражданско отделение на районния съд.
1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за монтаж на закупена телефонна централа.

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

2.1. Анализ на очакваното изпълнение към 31.12.2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” на Апелативен специализиран наказателен съд.
2.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на ....., съдия в Апелативен съд гр. Бургас, избрана за редовен член на конкурсна комисия по обявените конкурси за преместване и заемане на свободни длъжности за „съдия” в районните съдилища.
2.3. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на Рутер -1 бр., плюс Разширителен модул -1 бр., Суич – 1 бр. и Скенери – 4 бр.
2.4. Постъпили писма от органи на съдебната власт с искания за увеличаване на § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
2.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни болничен от работодател и субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
2.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на ...., експерт, връзки с обществеността в Окръжен съд гр. Габрово, командирована за участие в Кръгла маса на тема: „Информационната политика на съдебната система”, организирана на 14 и 15 октомври 2013 г. от Висшия съдебен съвет и Германската фондация за международно правно сътрудничество.
2.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на новоназначени двама младши съдии.
2.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на болнични и СБКО.
2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели, свидетели, болничен за сметка на работодателя и за отбелязване на 100 годишния юбилей на съда.
2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командировани съдии от Районен съд гр. Асеновград в Районен съд гр. Първомай изпълняващи длъжността „Съдия” на незаета щатна бройка. 

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

4. Разни.

4.1. Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за безвъзмездно предоставяне за ползване на 8 /осем/ броя LCD монитори на Районен съд гр. Враца и 10 /десет/ броя компютри и 12 /дванадесет/ броя CRT монитори на ОД на МВР-Враца.




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




