

6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  44
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  13 ноември 2013 г.



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

ОТСЪСТВАЩИ: няма 


От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” и Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт.
При обсъжданията по точки 1 и д.т. 5 от дневния ред присъстваха  Юлиана Колева и Юлия Ковачева - членове на Комисия по правни въпроси.


1. ОТНОСНО: Преразглеждане на решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.

Комисия „Бюджет и финанси” и 
Комисия по правни въпроси
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г., т. 29 с нова т. 29.3. Съдиите, прокурорите и следователите командировани като постоянни преподаватели в НИП, съгласно чл. 262, ал. 3 от ЗСВ получават съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната, както брутно трудово възнаграждение, така и командировъчни пари, когато НИП се явява друго населено място различно от основната им месторабота. Изплащането на брутното трудово възнаграждение се извършва от органа на постоянната работа на магистрата, а командировъчните пари (дневни, пътни и квартирни) са за сметка на НИП, ако не е уговорено друго.

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

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на очила с антирефлексно покритие.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Благоевград с ...... с цел осигуряване на средства за закупуване на очила с антирефлексно покритие, 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 Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за изграждане на пожароизвестителна система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Омуртаг за 2013 г. за изграждане на пожароизвестителна система.
2. ИЗПРАЩА искането на Министерство на правосъдието, по компетентност.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге 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. Своге за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... 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. Своге с ....

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

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по 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 Апелативен съд гр. Бургас за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Апелативен съд гр. Бургас с .....


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в работна среща с членовете на изпитна комисия за провеждане на конкурс за преместване и заемане на свободни длъжности в районните съдилища на съдия .....

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. Велико Търново за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Велико Търново с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в работна среща с членовете на изпитна комисия.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна 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 Върховен касационен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” със ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” със ....


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на телефонна централа и автоматичен превключвател за свързване към два електрически трафопоста.

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 Окръжен съд гр. Благоевград, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на телефонна централа и автоматичен превключвател за свързване към два електрически трафопоста.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие в работни срещи на подгрупа към ВСС за изработване на проект на ПАРОАВАС. 

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. Бургас за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Бургас с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в работни срещи на подгрупа към ВСС за изработване на проект на ПАРОАВАС. 


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, облекло на новоназначени служители и възнаграждения на вещи лица.

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 бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по 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 Административен съд гр. Видин за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Видин с ....


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. скенер и 1 бр. лазерен цветен принтер.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Видин за 2013 г. с ...., с цел осигуряване на средства за закупуване на скенер – 1 бр. и лазерен цветен принтер, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината.

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 ВСС и Специализиран наказателен съд за 2013 г., с цел осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Специализиран наказателен съд по § 10-00 „Издръжка” с ....


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства до края на годината, поради общ недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Военен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства поради общ недостиг, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с ....
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Военен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства за покриване на разходите по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военен съд гр. Пловдив по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за възнаграждения на вещи лица и пътни пари на военен съдия.


16. 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.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за изплащане на първите 3 дни от временна нетрудоспособност, възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. 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.,
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Айтос за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Айтос за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на болнични.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Айтос за 2013 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Айтос за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Айтос за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица. 


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за 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 компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Бургас за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Бургас с ....


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.

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 ВСС и Районен съд гр. Бяла Слатина за 2013 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 000 л. дизелово гориво за отопление, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бяла Слатина по § 10-00 „Издръжка” със ....


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

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 Районен съд гр. Горна Оряховица за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Горна Оряховица с ....


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

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


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен Държавен съдебен изпълнител и суми от 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. Крумовград за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен Държавен съдебен изпълнител.
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. Крумовград с ....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Крумовград за 2013 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия, суми от СБКО и допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Панагюрище за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Панагюрище за 2013 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 30, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Панагюрище за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Панагюрище за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Панагюрище за 2013 г., с цел осигуряване на средства поради общ недостиг, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Панагюрище по § 10-00 „Издръжка” с .....


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия и закупуване на копирна машина WC 5845.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” със .....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Петрич за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” със .....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Петрич за 2013 г. с ...., с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина WC 5845, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства, във връзка с предстоящи плащания.

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 Районен съд гр. Раднево за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Раднево за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Раднево за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за предстоящи плащания.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков 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 Районен съд гр. Своге за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Самоков 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. Тетевен за осигуряване на средства за изплащане на облекло на назначени служители, закупуване на гориво за отопление и първите 3 дни от временната нетрудоспособност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Тетевен за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 10-00 „Издръжка” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тетевен по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Тетевен за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тетевен по § 10-00 „Издръжка” с ....
3. 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.,
3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тетевен за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тетевен за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на първите 3 дни от временната нетрудоспособност.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.

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

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

Разни.

30. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно оптимизиране на структурата на военните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

При оптимизиране структурата на военните прокуратури разпореждането и управлението с движимото и недвижимото имущество, следва да се извърши по реда определен от Закона за държавната собственост и Закона за съдебната власт.
Процедурата за откриване, прехвърляне и закриване на сметки на бюджетни организации е регламентирана в съвместно писмо на Министерство на финансите и Българска Народна Банка БДС № 11/09.04.2001 г. /БНБ № 9100-0039/12.04.2001 г./.


31. ОТНОСНО: Докладна записка от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно възстановяване на неправилно разпределена сума по изпълнително дело № ..... по описа на ТД на НАП София.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ сумата .... да бъде възстановена на Териториална дирекция гр. Пловдив, съгласно чл. 17, ал. 3 от Инструкцията за осъществяване на взаимодействието между АДВ, органите на съдебната власт и органите на МВР.


32. 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 Софийски военен съд за предоставяне на служебен автомобил „Форд Фокус” с рег. № С 8971 КВ   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 „Форд Фокус” с рег. № С 8971 КВ, числящ се на Софийски военен съд.
2. Исканията да бъдат изпращани към административния ръководител на Софийски военен съд.


33. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Нови пазар 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. Нови пазар 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 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Нови пазар, във връзка с искането им за монтиране на три ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


34. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно заявление за достъп до обществена информация от .... – редактор в „....” с рег. № 45/05.11.2013 г., във връзка с изнесени заседания на постоянните комисии на ВСС за периода 01.01.2013 г. до 04.11.2013 г. и проект на отговор.
МОТИВИ: Заявлението е допустимо, тъй като исканата информация е обществена и се създава/ съхранява във ВСС. Същата следва да се предостави в съответствие с принципите за откритост, достоверност и пълнота съгласно чл. 6 от ЗДОИ. Исканата информация не е класифицирана или друга защитена тайна, поради което не са налице основанията на чл. 7 от ЗДОИ за ограничаване правото на достъп до заявената информация. Искането по съдържание и предмет има всички реквизити и отговоря на изискванията на чл. 25 от ЗДОИ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗРАЗЯВА положително становище по заявление на ... – редактор в „.....” за получаване на достъп до обществена информация с рег. № 45/05.11.2013 г., като намира искането за допустимо и основателно.
ОДОБРЯВА проект на изготвена справка /информация/ до ... – редактор в „....” за изнесените заседания на постоянните комисии на ВСС за периода 01.01.2013 г. до 04.11.2013 г.
ИЗПРАЩА решението на комисията на отговорното лице по ЗДОИ за предприемане на действия по реда на раздел ІV, т. 1 от Вътрешните правила за достъп до обществена информация във ВСС.


36. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 42/06.11.2013 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Върховен административен съд за увеличаване щатната численост на съда с една длъжност за „призовкар”, считано от 01.10.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на щатната численост на Върховен административен съд с една щатна бройка за „призовкар”, считано от 01.10.2013 г., поради това, че щатната бройка не е обезпечена със средства за работна заплата.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


38. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Варна  с изх. № ИП-0797/06.11.2013 г. с приложени оферти, касаещи подмяна на дограма.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с .... за подмяна на част от дограмата на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


39. ОТНОСНО: Писмо от Сметна палата на Република България с вх. № 06-10-032/11.11.2013 г. във връзка с предоставяне на информация необходима за изготвяне на Годишната програма за одитната дейност на Сметна палата за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА проект на писма до органите на съдебната власт.
2. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да създаде организация по попълване на Анкетата на Сметна палата на Република България за ВСС.


40. ОТНОСНО: Доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС относно издаване на мотивирано решение на ВСС, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е
№............................/...........................г.

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки

открита с Решение № 10-00-021 от 26.07.2013г. и Решение за промяна № 10-00-022 от 08.08.2013год. на Михаил Кожарев – Ръководител проект и упълномощено лице с Решение на ВСС по протокол № 6/14.02.2013год. и обявена в  Официалния вестник на ЕС  2013/S 146-254044 от 30.07.2013год. и 2013/S 155-270562 от 10.08.2013год., 
                                               с предмет:
„Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в  три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение“ по проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт“ по договор № С11-15-5/04.09.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
На основание чл.38, т.1 и чл. 73, ал.1 и ал.2 от ЗОП, решение на Висш съдебен съвет по протокол №6 от 14.02.2013год., Протокол №1/27.09.2013г., Протокол №2/17.10.2013год. и Протокол №3 /08.11.2013год. на комисия, назначена със Заповед № 95-00-286/27.09.2013 год. на Михаил Кожарев, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в  три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение“ по проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт“ по договор № С11-15-5/04.09.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЯВЯВА:

І. Отстранения участник от процедурата, съгласно изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя условия:

Обединение „АКБ-КГС”
      Мотиви за отстраняването: 

Предложената цена от участника за изпълнение на първата основна дейност по обществената поръчка - „Анализ на съществуващите бюджетни практики в три органа на съдебната власт” е в размер на ...... без ДДС. Предложението противоречи на изискването на възложителя максималният размер за изпълнение на тази дейност да не надвишава ..... без ДДС. Несъобразявайки се с това изискване, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя по смисъла на §1, т.19а ДР на ЗОП. Съгласно  документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка Ценова оферта, надвишаваща общата максимална стойност на поръчката и максималните стойности по отделните дейности, обявени в обявлението и настоящите указания за участие или несъобразена с горните условия, не се допуска до оценка. Участник с такова предложение се отстранява от участие в процедурата.
Правно основание за отстраняване на участника:
Чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП вр. с раздел 1.6. от документацията за участие -„Стойност на поръчката” и Обявление за поръчка.
II. Класираните участници в процедурата по критерий „Икономически най-изгодна оферта”, както следва:
На I-во място - „КПМГ БЪЛГАРИЯ” ООД, с комплексна оценка 100 точки;
На II-во място - „ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС” АД, с комплексна оценка 88,59 точки;
На III-во място - „КОНСОРЦИУМ УИГ И ПАРТНЬОРИ: УИГ-ВИФИ”, с комплексна оценка 71,84 точки;

				       О П Р Е Д Е Л Я:

За изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в  три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение“ по проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт“ по договор № С11-15-5/04.09.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, класираният на I-во място участник „КПМГ БЪЛГАРИЯ” ООД, с комплексна оценка 100 точки.
На основание чл.73, ал.3 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати в 3 (три) -дневен срок до всички участници.
Съгласно чл.120, ал.5, т.4 от ЗОП, настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 (десет) - дневен срок от датата на получаване на решението за избор на изпълнител от участниците.


41. ОТНОСНО: Определяне на месечно трудово възнаграждение на зам. административен ръководител, назначен за изпълняващ функциите на административен ръководител и размера на трудовото възнаграждение на магистрат при заместване на административен ръководител, съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси” и 
Комисия по правни въпроси
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. На зам. административен ръководител, назначен за изпълняващ функциите на административен ръководител се дължи възнаграждение за длъжността, чиито функции изпълнява.
2. При заместване на административен ръководител, съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗСВ да се изплаща допълнително трудово възнаграждение, във връзка с чл. 259, ал. 1 от КТ, при спазване Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи и в рамките на утвърдените бюджетни средства на съответния орган на съдебната власт.


42. ОТНОСНО: Допълване на решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 г., т. 66.2.

Комисия „Бюджет и финанси”  
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Допълва решение на ВСС по Протокол № 42/31.10.2013 г., т. 66.2., като след израза: „... разходите за дневни”, се добави следния текст: „в двоен размер (съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина)”.......                


43. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 14.11.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 14.11.2013 г.

1. Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Варна  с изх. № ИП-0797/06.11.2013 г. с приложени оферти, касаещи подмяна на дограма.

2. Проект на решение относно издаване на мотивирано решение на ВСС, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение”.


44. 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 14.11.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Проект на решение за допълване на решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г., т. 29.

2. Определяне на месечно трудово възнаграждение на зам. административен ръководител, назначен за изпълняващ функциите на административен ръководител и размера на трудовото възнаграждение на магистрат при заместване на административен ръководител, съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗСВ.

3.  Проект на решение за допълване на решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 г., т. 66.2.

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

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

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

5.1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

5.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в работна среща с членовете на изпитна комисия за провеждане на конкурс за преместване и заемане на свободни длъжности в районните съдилища на съдия .....

5.3. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии.

5.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на телефонна централа и автоматичен превключвател за свързване към два електрически трафопоста.

5.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие в работни срещи на подгрупа към ВСС за изработване на проект на ПАРОАВАС. 

5.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, облекло на новоназначени служители и възнаграждения на вещи лица.

5.7. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

5.8. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. скенер и 1 бр. лазерен цветен принтер.

5.9. Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината.

5.10. Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

5.11. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства до края на годината, поради общ недостиг.

5.12. 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”.

5.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за изплащане на първите 3 дни от временна нетрудоспособност, възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица.

5.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

5.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.

5.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ.

5.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.

5.18. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен Държавен съдебен изпълнител и суми от СБКО.

5.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия, суми от СБКО и допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.

5.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия и закупуване на копирна машина WC 5845.

5.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства, във връзка с предстоящи плащания.

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

5.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за изплащане на облекло на назначени служители, закупуване на гориво за отопление и първите 3 дни от временната нетрудоспособност.

5.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.








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







