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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  45
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  20 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 Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2013 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2013 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


2. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждението на членовете на конкурсната комисия за участие в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в районен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в районен съд, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2013 г. с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с .....
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тетевен по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с ....
4. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Никопол по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с ....
5. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия в размер на .... следва да се изплати от бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г., съгласно приложената справка за изплащане на възнаграждението на членовете на конкурсната комисия.

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

3. ОТНОСНО: Писмо № 16244/25.10.2013 г. от административните ръководители на Апелативен, Окръжен и Районен съд гр. Пловдив с молба за отпускане на средства за повишаване на сигурността на сградите, съгласно предписания на ГД „Охрана” и повишаване на пожароустойчивостта на сградите, съгласно предписание на ОУ „ПБЗН” – Пловдив.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетните сметки на Апелативен, Окръжен и Районен съд гр. Пловдив за 2013 г. за повишаване на сигурността на сградите съгласно предписания на ГД „Охрана” на стойност ....
2. ИЗПРАЩА искането в частта за обособяване на зона за особена сигурност за престой на защитени лица по ЗЗЛЗВНП и защитена съдебна зала, съгласно изискванията на Наредба № 4/2008 г. на министъра на правосъдието в общ размер на ...., (в които са включени идеен, технически и работен проект, както и строителство в два етапа) на Министерство на правосъдието, по компетентност.
3. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетните сметки на Апелативен, Окръжен и Районен съд гр. Пловдив за 2013 г. за монтиране на допълнителни евакуационни и аварийни осветителни тела по пътищата за евакуация и над евакуационните изходи на стойност ...., поради липса на средства.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” за отделяне на централното стълбище с изход от ул. „Йоаким Груев” с противодимна преграда и отделяне на гаража от обема на сградата с пожароустойчиви врати на обща стойност .....
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г. 
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за преграждане на съда с метална решетка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Монтана за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с .... за преграждане на съда с метална решетка.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за довършване на ремонт – подмяна на врати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Берковица за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с ..... за довършване на ремонт-подмяна на интериорни врати.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. скенер.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства по бюджетната сметка за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 бр. скенер, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


7. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Бяла с изх. № 1891/24.10.2013 г., с искане за съдействие и своевременна намеса за преценка на необходимите действия за укрепване на сградата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо № 1891/24.10.2013 г. от Районен съд гр. Бяла.
2. ИЗПРАЩА искането на Министерство на правосъдието, по компетентност. Приканва Министъра на правосъдието за съдействие във взаимен интерес за вземане на спешни мерки за укрепване на сградата на Съдебна палата – гр. Бяла.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Велики Преслав за 2013 г. с ..... за закупуване на гориво, поради рестриктивния бюджет на съдебната власт и липса на допълнителни източници на финансиране.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих 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. Исперих за 2013 г. за изграждане на пожароизвестителна система.
2. ИЗПРАЩА искането на Министерство на правосъдието, по компетентност.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване на гориво.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

С решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 г., са отпуснати средства за закупуване на гориво на Районен съд гр. Ихтиман в размер на ....
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. на Районен съд гр. Ихтиман по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на гориво, поради рестриктивния бюджет на съдебната власт и липсата на допълнителни източници на финансиране.

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за авариен ремонт на воронка и водосточна тръба на вътрешно отводняване и хидроизолиране.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Нови пазар за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с .... за авариен ремонт на покрив и отводняване.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за закупуване на гориво.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

С решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 г., са отпуснати средства за закупуване на гориво до края на годината на Районен съд гр. Пирдоп в размер на ....
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. на Районен съд гр. Пирдоп по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на гориво, поради рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране.


13. ОТНОСНО: Събрани искания за копирна техника в периода юли 2012 г. – ноември 2013 г. и отлагани поради финансови причини.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на съдилищата за 2013 г., както следва:
2.1. Окръжен съд гр. Габрово по § 52-03 „Други машини и съоръжения” със .... за RX WC 5222.
2.2. Районен съд гр. Севлиево по § 52-03 „Други машини и съоръжения” със .... за RX WC 5222.
2.3. Районен съд гр. Брезник по § 10-15 „Материали” с .... за HP Ldzer Jet Pro 400 MFP.
2.4. Районен съд гр. Царево по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с ..... за Canon IR 2022.
2.5. Окръжен съд гр. Благоевград по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с .... за RX WC 5335.
2.6. Окръжен съд гр. Кърджали по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с ..... за RX WC 5335.
2.7. Районен съд гр. Ямбол по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с .... за RX WC 5335.
2.8. Районен съд гр. Търговище по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с ..... за RX WC 5335.
2.9. Районен съд гр. Трявна по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с ..... за Canon IR 2520.
2.10. Окръжен съд гр. Кюстендил по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с .... за KM Bizhub 215.
2.11. Районен съд гр. Кубрат по § 52-03 „Други машини и съоръжения” със ..... за RX WC 5325.
2.12. Районен съд гр. Пещера по § 52-03 „Други машини и съоръжения” със ..... за RX WC 5222.
2.13. Районен съд гр. Велико Търново по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с ..... за RX WC 5645.
2.14. Районен съд гр. Горна Оряховица по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с ..... за RX WC 5335.
2.15. Районен съд гр. Берковица по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с .... за KM Bizhub 223.
2.16. Окръжен съд гр. Стара Загора по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с ..... за RX WC 5845.
2.17. Районен съд гр. Радомир по § 52-03 „Други машини и съоръжения” със .... за RX WC 5222.
2.18. Окръжен съд гр. Пазарджик по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с .... за RX WC 5845.
2.19. Районен съд гр. Бургас по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с .... за KM Bizhub 423.
2.20. Районен съд гр. Ловеч по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с ..... за RX WC 5222.

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

14. ОТНОСНО: Писмо от Инспектората към ВСС с вх. № 11-12-144/14.11.2013 г., с искане за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г. с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей на Наредба № 7/15.08.2005 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Инспектората към ВСС за 2013 г., с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей на Наредба № 7/15.08.2005 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” на Инспектората към ВСС с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Инспектората към ВСС с ....


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за 100 годишния юбилей на съда.

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. Благоевград за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград по § 10-00 „Издръжка” с .... за финансиране на 100 годишния юбилей на съда.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временна нетрудоспособност, възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и СБКО, както и средства за изпълнение на сключен договор между ОС Ловеч и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ловеч по „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания” за периода от 07.10.2013 г. до 31.12.2013 г.

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 Окръжен съд гр. Ловеч по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временна нетрудоспособност.
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 Окръжен съд гр. Ловеч за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2013 г., както следва:
3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Ловеч за 2013 г., както следва:
4.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
4.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между ОС Ловеч и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ловеч по „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания”.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив 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. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Пловдив с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” на Окръжен съд гр. Пловдив с .....


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на асансьорни двигатели и програмен продукт за конвертиране на сканирани документи. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пловдив за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пловдив за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пловдив за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на асансьорни двигатели.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пловдив за 2013 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт за конвертиране на сканирани документи.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе 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 ВСС и Окръжен съд гр. Русе 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 Окръжен съд гр. Русе с ..... 


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. София 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 Върховен касационен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” с ....
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” с .....
3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ихтиман за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” с .....
4. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливница за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” с ....
5. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. София за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” с .... за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. София 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 извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки ВСС и Софийски окръжен съд за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Софийски окръжен съд с .... за изплащане на хонорари на вещи лица, телефонни услуги, интернет, пощенски услуги, абонаментна поддръжка на хардуер и разходи за командировки.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд 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 ВСС и Софийски градски съд за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Софийски градски съд с ....


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд 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 Върховен касационен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
4. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”.

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 Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Бургас за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” с ..... за гориво и ел. енергия.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Бургас за 2013 г., с цел осигуряване на средства, съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” с .... за корекция на зрението на работещи с видеодисплей съдии и съдебни служители и извършване на периодични медицински прегледи.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на СБКО за четвърто тримесечие на 2013 г. и допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Пловдив с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Пловдив с .... за изплащане на СБКО на магистрати и служители за четвърто тримесечие на 2013 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с .... за застраховка „КАСКО” и задължителна застраховка „ГО” на служебни автомобили.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства, съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с .... за корекция на зрението на работещи с видеодисплей съдии и съдебни служители.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за 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 ВСС и Административен съд гр. Смолян 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 Административен съд гр. Смолян с ....


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София – град за разрешение да се използва остатъкът от сумата за текущ ремонт на фасадата на сградата /пр. № 39/10.10.2013 г./ за покриване на други нужди от текущ ремонт и осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се използва остатъка от сумата за текущ ремонт на фасадата на сградата / пр. № 39/10.10.2013 г./ в размер на .... за покриване на други нужди от текущ ремонт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд София – град за 2013 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Административен съд София – град с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд София – град с ...., поради общ недостиг на средства до края на годината.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Административен съд София - град за 2013 г., с цел осигуряване на средства, съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд София - град по § 10-00 „Издръжка” с .... за корекция на зрението на работещи с видеодисплей съдии и съдебни служители.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за 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 ВСС и Районен съд гр. Ардино за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Ардино с .....


29. 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 :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Ардино за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Ардино с .... за закупуване на нова версия ПП „JES” и импортиране на съществуващата база данни.


30. 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.


31. ОТНОСНО: Постъпили и отложени искания за корекция на бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” и по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с цел осигуряване на средства за покриване на разходи до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и органите на съдебната власт за 2013 г. с цел осигуряване на допълнителни средства по § 10-00 „Издръжка” – за електроенергия, пощенски и телефонни услуги, материали, разплащания по договори, вещи лица, абонаментно обслужване и др., както и по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – за възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и за външни услуги, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., съгласно Приложение № 1.
2. УВЕЛИЧАВА 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.


32. ОТНОСНО: Отложени искания съгласно решения на Комисия „Бюджет и финанси” за корекция на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”, с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и органите на съдебната власт за 2013 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на очила, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Ботевград с ....
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Плевен с ....
4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Генерал Тошево с .....
5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Благоевград с ....
6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Девня с ....


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и 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. Ботевград за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ботевград 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.
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. Ботевград за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ботевград за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на хонорари на вещи лица, осигуряване на здравословни условия на труд при работа с видеодисплей, ремонт-циклене и лакиране на паркет в работни кабинети, закупуване на копирна машина и метална огнеупорна каса за нуждите на регистратура за класифицирана информация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
С решение на ВСС по протокол № 17/16.04.2008 г. са определени лимити за оборудване и обзавеждане на помещения по ЗЗКИ. Определената сума за закупуване на каса в районен съд е в размер на .....
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Бургас за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., с цел осигуряване на средства за закупуване на метална огнеупорна каса за нуждите на регистратура за класифицирана информация.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Бургас за 2013 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” с .... в т.ч. ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на хонорари на вещи лица и .... за осигуряване на здравословни условия на труд при работа с видеодисплей.


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


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „JES”.
Извлечение от протокол № 40/06.11.2013 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Габрово 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. Габрово със ..... за закупуване на програмен продукт „JES”.


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за отопление, разплащане с вещи лица и изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.

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. Елин Пелин за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Елин Пелин по § 10-00 „Издръжка” с ..... за отопление и разплащане с вещи лица.
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 § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Елин Пелин за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” с ..... за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия и възнаграждения за първите 3 дни от временна нетрудоспособност.

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 окръжен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати възнаграждения и други плащания за персонала” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Костинброд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” с ..... 
2. 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.,
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Костинброд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Костинброд за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временна нетрудоспособност.


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждение на огняр за ноември и декември месец на 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Малко Търново за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Малко Търново за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждение на огняр за ноември и декември месец на 2013 г.


40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за отстраняване на дефекти и недостатъци по ремонтни работи за подмяна на покрив.

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 Районен съд гр. Пловдив за 2013 г. с цел осигуряване на средства за отстраняване на недостатъците и дефектите в извършените работи по ремонт и подмяна на покрива, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пловдив с ....


41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия, допълнителни средства за издръжка и закупуване на UPS захранващи устройства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Специализиран наказателен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Разлог за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
2. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Разлог с ...., поради рестриктивния бюджет на съдебната власт и липсата на допълнителни източници на финансиране.
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Разлог за 2013 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на UPS захранващи устройства, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ....
3.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” със ....


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


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.

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 Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Русе за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка” с .... за материали, горива, енергия и външни услуги.


44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Сливен за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели до края на годината. 
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Сливен с .....


45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна 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 Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Стара Загора за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с .....


46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг и извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г. за покриване на част от недостига.

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. Тервел за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тервел по § 10-00 „Издръжка” с .... за ел. енергия, профилактични медицински прегледи и предпазни очила.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Тервел за 2013 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Тервел с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тервел по § 10-00 „Издръжка” с .... за покриване на част от недостига.


47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Тутракан за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на годината. 
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Тутракан с .....


48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе 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:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Чепеларе за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Чепеларе с .... за ел. енергия, вода, разплащания по договори, абонаментно обслужване, възнаграждения на вещи лица и материали.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Чепеларе за 2013 г., от § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в § 10-00 „Издръжка” с ..... за покриване на недостиг в § 10-00 „Издръжка”, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с ..... за ел. енергия, вода, разплащания по договори, абонаментно обслужване, възнаграждения на вещи лица и материали.

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

Разни.

50. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно отчисленията за централизирания фонд „Социално – битово и културно обслужване” (СБКО) за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. За периода 01 юни 2013 г. до 31 декември 2013 г. органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаването на  централизирания фонд СБКО за 2013 г., да не отчисляват 0,2% от средствата за СБКО, съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 2/09.01.2013 г. 
За същия период средствата за СБКО да се изплащат в размер на 2,2% на база начислени средства за работна заплата. 
2. Дава съгласие за промяна по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г., с цел осигуряване на средства за централизиран фонд СБКО за 2013 г. за подпомагане на магистрати и съдебни служители, както следва:
2.1.НАМАЛЯВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения и изплатени суми за облекло” на ВСС със .... 
2.2.УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения и изплатени суми за облекло” на органите на съдебната власт със .... съгласно приложение. 


51. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с писмо от Министерство на правосъдието относно административните сгради, предоставени за ползване на органите на съдебната власт, с оглед начисляване на приписани наеми.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до Министъра на правосъдието, във връзка с приписаните разходи за административните сгради на органите на съдебната власт за 2013 г.


53. ОТНОСНО: Информация за необходимите финансови средства по обобщените искания от съдилищата за компютърна техника, изпратена от Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за необходимите финансови средства по обобщените искания от съдилищата за компютърна техника, изпратена от Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”.
ОТЛАГА разглеждането след приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


54. ОТНОСНО: Заповед на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 01 октомври 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Заповедта на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 01.10.2013 г.


55. ОТНОСНО: Предложение от Съюз на съдиите в България за сформиране на консултативна група между представители на Висшия съдебен съвет, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието и Парламента, която да извърши анализ какви средства са необходими за нормалното функциониране и провеждане на предвидените реформи в съдебната система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ предложението от Съюз на съдиите в България за сформиране на консултативна група между представители на Висшия съдебен съвет, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието и Парламента, която да извърши анализ какви средства са необходими за нормалното функциониране и провеждане на предвидените реформи в съдебната система.


56. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 44/11.11.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси във връзка със становище на Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” за определяне на месечно трудово възнаграждение на зам. административен ръководител, назначен за изпълняващ функциите на административен ръководител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 44/11.11.2013 г. на Комисия по правни въпроси.


57. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 43/13.11.2013 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно допълнителна информация от председателя на Софийски апелативен съд в изпълнение на решение на КСА от 30.10.2013 г., във връзка с искане за увеличаване щатната численост на съда с една длъжност за „съдебен деловодител”, считано от 01.09.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА искането на председателя на Софийски апелативен съд за увеличаване щатната численост на съда с една длъжност за „съдебен деловодител”.


58. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 39/13.11.2013 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно необходимост от извършване на разходи за командироването на член на ВСС и придружаващи лица за участие в работната група с цел изработване на Меморандум за разбирателство между представителите на страните-участници в Конференцията на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион, за периода 24-27 ноември 2013 г., в гр. Истанбул, Турция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани Магдалена Лазарова – член на ВСС и Гергана Алякова – преводач за участие в работната група с цел изработване на Меморандум за разбирателство между представителите на страните-участници в Конференцията на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион, за периода 24-27 ноември 2013 г., в гр. Истанбул, Турция.
2. Разходите за пътни са за сметка на Административен съд София-град. Пътуването ще се осъществи със самолет.
3. Разходите за хотелско настаняване по фактически размер и медицински застраховки на командированите лица са за сметка на Административен съд София-град.
4. Разходите за дневни са за сметка на ВСС.
5. Разходите за хонорар на преводача са за сметка на ВСС.


59. ОТНОСНО: Проект на План за кризисен ПР на ВСС, изпратен от комисия „Публична комуникация”, за запознаване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение План за кризисен ПР на ВСС.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


62. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно преструктуриране на военните съдилища и прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВЪЗЛАГА на административните ръководители и главните счетоводители на военните съдилища и прокуратури да организират предаване на ползваното от тях недвижимо имущество на органите на съдебната власт, на които е възложено от Министерство на правосъдието стопанисване на съответните сгради, считано от датата на закриване на военните съдилища и прокуратури.
2. ВЪЗЛАГА на административните ръководители да изготвят предложение за разпределение на движимото имущество към съответните органи на съдебната власт, в които ще бъдат преназначени магистратите и съдебните служители, след приключване на годишната инвентаризация.
3. ВЪЗЛАГА на административните ръководители и главните счетоводители да закрият банковите сметки (транзитни, сметка за наличности и набирателни сметки) на военните съдилища и прокуратури, считано от датата на закриване на военните съдилища и прокуратури.
4. ВЪЗЛАГА на административните ръководители и главните счетоводители да закрият кодовете по БУЛСТАТ на военните съдилища и прокуратури, считано от датата на закриване на военните съдилища и прокуратури.
5. ВЪЗЛАГА на административните ръководители и главните счетоводители да организират предаването на подлежащите на архивиране документи на Държавен архив.
6. Правоприемниците на закритите структури да поемат неразпределените балансови и задбалансови активи и пасиви по баланса на тези структури.


63. ОТНОСНО: Писма от Районен съд гр. Петрич с вх. № 11-07-1761/19.11.2013 г. и от Районен съд гр. Сандански с вх. № 11-07-1760/19.11.2013 г. с искания за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и органите на съдебната власт за 2013 г., с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Петрич със ....
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Сандански с ....


66. ОТНОСНО: Договор № 45-06-102/19.12.2012 г. за осигуряване на Интернет в залата на журналистите в сградата на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА сключеният договор между ВСС и „БТК” АД, търговска  марка VIVACOM автоматично да продължи своето действие до отпадане на необходимостта от осигуряване на Интернет в залата на журналистите.


67. ОТНОСНО: Информация на Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за III-то тримесечие на 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията на Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за III-то тримесечие на 2013 г.


68. ОТНОСНО: Прогнозна информация за необходимите финансови средства за 2014 г., визирани в Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС 2014-2018 г., изпратена от комисия „Публична комуникация”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема Прогнозната информация за необходимите финансови средства за 2014 г., визирани в Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС 2014-2018 г.
2. Разходите ще бъдат поети в рамките на бюджетната сметка на Висш съдебен съвет.


70. 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 21.11.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2013 г.

2. Изплащане на възнаграждението на членовете на конкурсната комисия за участие в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в районен съд.

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

3.1. Писмо № 16244/25.10.2013 г. от административните ръководители на Апелативен, Окръжен и Районен съд гр. Пловдив с молба за отпускане на средства за повишаване на сигурността на сградите, съгласно предписания на ГД „Охрана” и повишаване на пожароустойчивостта на сградите, съгласно предписание на ОУ „ПБЗН” – Пловдив.

3.2. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за преграждане на съда с метална решетка.

3.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за довършване на ремонт – подмяна на врати.

3.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за авариен ремонт на воронка и водосточна тръба на вътрешно отводняване и хидроизолиране.

3.5. Събрани искания за копирна техника в периода юли 2012 г. – ноември 2013 г. и отлагани поради финансови причини.

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

4.1. Писмо от Инспектората към ВСС с вх. № 11-12-144/14.11.2013 г., с искане за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г. с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей на Наредба № 7/15.08.2005 г.

4.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за 100 годишния юбилей на съда.

4.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временна нетрудоспособност, възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и СБКО, както и средства за изпълнение на сключен договор между ОС Ловеч и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ловеч по „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания” за периода от 07.10.2013 г. до 31.12.2013 г.

4.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

4.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на асансьорни двигатели и програмен продукт за конвертиране на сканирани документи. 

4.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

4.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

4.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. София за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

4.9. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

4.10. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

4.11. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”.

4.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на СБКО за четвърто тримесечие на 2013 г. и допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.

4.13. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

4.14. Искане от административния ръководител на Административен съд София – град за разрешение да се използва остатъкът от сумата за текущ ремонт на фасадата на сградата /пр. № 39/10.10.2013 г./ за покриване на други нужди от текущ ремонт и осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.

4.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
4.16. 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.

4.17. 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”.

4.18. Постъпили и отложени искания за корекция на бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” и по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с цел осигуряване на средства за покриване на разходи до края на годината.

4.19. Отложени искания съгласно решения на Комисия „Бюджет и финанси” за корекция на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”, с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

4.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и СБКО.

4.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на хонорари на вещи лица, осигуряване на здравословни условия на труд при работа с видеодисплей, ремонт-циклене и лакиране на паркет в работни кабинети, закупуване на копирна машина и метална огнеупорна каса за нуждите на регистратура за класифицирана информация.

4.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

4.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „JES”.

4.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за отопление, разплащане с вещи лица и изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.

4.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия и възнаграждения за първите 3 дни от временна нетрудоспособност.

4.26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждение на огняр за ноември и декември месец на 2013 г.

4.27. Писма от Районен съд гр. Петрич с вх. № 11-07-1761/19.11.2013 г. и от Районен съд гр. Сандански с вх. № 11-07-1760/19.11.2013 г. с искания за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

4.28. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за отстраняване на дефекти и недостатъци по ремонтни работи за подмяна на покрив.

4.29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия, допълнителни средства за издръжка и закупуване на UPS захранващи устройства.

4.30. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

4.31. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.

4.32. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

4.33. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.

4.34. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг и извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г. за покриване на част от недостига.

4.35. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.

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

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

6. Разни

6.1. Проект на решение относно отчисленията за централизирания фонд „Социално – битово и културно обслужване” (СБКО) за 2013 г.
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