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П Р О Т О К О Л   №  47
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  17 октомври  2012 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”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Цветанка Тиганчева – ст. експерт - юрисконсулт.
		

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за неотложен ремонт на водопроводна и канална мрежа в сградата на съдебната палата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ивайловград за 2012 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” за авариен ремонт на ВК инсталация.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2012 г.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.
Отложена по протокол № 45/25.09.2012 г. на комисия „Бюджет и финанси” на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Исперих за 2012 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” за авариен ремонт на покрив.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2012 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Берковица за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Провадия за 2012 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” за авариен ремонт на покрив.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2012 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за подмяна на водомер.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Своге за 2012 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” за подмяна на водомер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2012 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за ремонт и преустройство на освободени от административния съд помещения и тяхното дообзавеждане.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ловеч за 2012 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” за ремонт, преустройство и дообзавеждане на помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2012 г.
7. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС, във връзка с появили се многобройни дефекти по съдебната палата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС, във връзка с появили се многобройни дефекти по съдебната палата.


8. ОТНОСНО: Писмо от страна на Министерство на правосъдието до административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар, с копие до ВСС, във връзка с искане на средства за ремонтни дейности.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от страна на Министерство на правосъдието до административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар, с копие до ВСС, във връзка с искане на средства за ремонтни дейности.


9. ОТНОСНО: Писмо от страна на Министерство на правосъдието до административния ръководител на Районен съд гр. Елхово, с копие до ВСС, във връзка с искане на средства за основен ремонт на покрив. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от страна на Министерство на правосъдието до административния ръководител на Районен съд гр. Елхово, с копие до ВСС, във връзка с искане на средства за основен ремонт на покрив.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за ремонт на отоплителна инсталация и закупуване на 10 бр. UPS.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Монтана за 2012 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” за ремонт на отоплителна инсталация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2012 г.
2. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Административен съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на UPS-и, поради липса на средства.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за ремонт на освободени от Административен съд помещения, подмяна на ел. инсталация по предписание на ОУ „ПБЗН” Ст. Загора и закупуване на обзавеждане.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2012 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” за ремонт на помещения и подмяна на ел. инсталация по предписание на ОУ „ПБЗН” Ст. Загора.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2012 г.
2. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на обзавеждане, поради липса на средства.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за ремонт на освободени от Административен съд помещения, подмяна на ел. инсталация по предписание на ОУ „ПБЗН” Ст. Загора и закупуване на обзавеждане.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Стара Загора за 2012 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” за ремонт на помещения и подмяна на ел. инсталация по предписание на ОУ „ПБЗН” Ст. Загора.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2012 г.
2. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на обзавеждане, поради липса на средства.


13. ОТНОСНО: Писма от страна на Министерство на правосъдието до Управителя на „Стройкомерс” ЕООД – Изпълнител на строежа на ул. „Екзарх Йосиф” № 12, и до Изпълнителния директор на „Агроводинвест” ЕАД – надзорник на същия обект, по повод дефектирало оборудване в сградата и необходимата подмяна, с копие до ВСС.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмата от страна на Министерство на правосъдието до Управителя на „Стройкомерс” ЕООД – Изпълнител на строежа на ул. „Екзарх Йосиф” № 12, и до Изпълнителния директор на „Агроводинвест” ЕАД – надзорник на същия обект, по повод дефектирало оборудване в сградата и необходимата подмяна.


14. ОТНОСНО: Упълномощаване във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Михаил Кожарев - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия „Бюджет и финанси” и Маргарита Радкова - директор на дирекция „Финанси и бюджет” в администрацията на Висшия съдебен съвет да подписват исканията до обслужващите банки на органите на съдебната власт за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.


15. ОТНОСНО: Упълномощаване съгласно т.28 и т. 29 от съвместно писмо на Министерство на финансите и Българска народна банка от 01.09.2000 г. относно прилагането на системата „Единна сметка”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Маргарита Радкова - директор на дирекция “Финанси и бюджет” в администрацията на ВСС и Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на АВСС, да подписват от името на Висшия съдебен съвет писмата съгласно т.28 и т.29 от съвместно писмо на Министерството на финансите и Българска народна банка БДС № 91-00-0292/01.09.2000 г. /БНБ № 0401-1397/01.09.2000 г./, с които да се дава право на ръководителите на разпоредителите с бюджетни кредити да упълномощават лицата, които да инициират бюджетни платежни нареждания, да се разпореждат със средствата по “сметките за наличности” и да нареждат преводи от транзитната сметка към сметката на Висшия съдебен съвет в БНБ.


16. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2012 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 30.09.2012 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2012 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


17. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на съдебната власт за 2012 г., на основание Постановление № 209 на Министерския съвет от 11.09.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт и бюджета на Министерство на правосъдието за 2012 г. за създаване на специализирано звено към Инспектората на ВСС и писмо № 61-00-51/04.10.2012 г. на Министерство на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2012 г. на основание Постановление № 209 на Министерския съвет от 11.09.2012 г. и писмо № 61-00-51/04.10.2012 г. на Министерство на финансите, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ (СУБСИДИИ) – НЕТО.
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето).
Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+).
2. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО.
разпределени, както следва:
Функция „Отбрана и сигурност”.
Група „Съдебна власт”.
в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”.
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала.
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”.
§ 10-00 „Издръжка”.
§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”.
§ 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи”.
в т.ч. по бюджетната сметка на Инспекторат към Висш съдебен съвет.


18. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджетната сметка на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2012 г., на основание ПМС 209/11.09.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за създаване на специализирано звено към Инспектората на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Инспектората към Висш съдебен съвет за 2012 г. на основание ПМС 209/11.09.2012 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт  за създаване на специализирано звено към Инспектората на ВСС, както следва:
- по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”.
- по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
- по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”.
- по § 10-00 „Издръжка” с.
- по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”.
- по § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи”.


19. ОТНОСНО: Корекция по бюджетната сметка на Инспектората към Висш съдебен съвет за 2012 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА промени по бюджетните сметки на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Висш съдебен съвет за 2012 г., както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Инспектората към Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала”.
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


20. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите във връзка с предоставяне на допълнителен лимит за плащания за сметка на получени застрахователни обезщетения.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2012 г. с цел осигуряване на средства за покриване на разходи свързани с настъпили застрахователни събития и получени застрахователни обезщетения, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Върховен касационен съд.
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Националния институт на правосъдието.
4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Враца.
5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Монтана.
6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Харманли.

21. ОТНОСНО: Корекция на бюджетната сметка за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратура на Република България, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетната сметка за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България за 2012 г., към 30.09.2012 г., в рамките на общата бюджетна сметка на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.


22. ОТНОСНО: Изпълнение на разпоредбите на чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на разпоредбите на чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. ОБРЪЩА внимание на административните ръководители на органите на съдебната власт, че не трябва да допускат максималния размер на задълженията към доставчици и към дългосрочно командировани служители към 31.12.2012 г. да надхвърля сумите съгласно Приложение № 1.


23. ОТНОСНО: Писмо от Върховен административен съд 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:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Върховен административен съд, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Върховен административен съд за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.


24. ОТНОСНО: Писмо от Софийски градски съд 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:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Софийски градски съд за 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Софийски градски съд за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе 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:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Русе за 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Русе за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково 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:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Хасково за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


27. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ и ЗСВ.
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. Сандански за 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Сандански за изплащане на обезщетение по КТ и ЗСВ.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе 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:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Чепеларе за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски апелативен 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:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски апелативен съд за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна 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:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора 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:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна 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:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Варна за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом 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:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Лом за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


34. ОТНОСНО: Искане от Емилия Недева, адвокат от гр. Пловдив, като пълномощник на Николай Атанасов Пирянков за изплащане на парично обезщетение по чл. 519, ал. 2 от ГПК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение искането от Емилия Недева, адвокат от гр. Пловдив, като пълномощник на Николай Атанасов Пирянков за изплащане на парично обезщетение по чл. 519, ал. 2 от ГПК.
2. Препраща искането от Емилия Недева, адвокат от гр. Пловдив, като пълномощник на Николай Атанасов Пирянков за изплащане на парично обезщетение по чл. 519, ал. 2 от ГПК на Прокуратура на Република България.


35. ОТНОСНО: Писма от органите на съдебната власт с искания за вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2012 г., съгласно Приложение № 1.


36. ОТНОСНО: Писма от органите на съдебната власт с искания за корекции на бюджетните сметки за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”, във връзка с възстановяване на направени разходи свързани с участието на магистрати в Общото делегатско събрание на съдиите за избор на членове на ВСС.

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 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на органите на съдебната власт, съгласно Приложение № 1.


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2012 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Разград за 2012 г. § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
 

38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник 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:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Перник за 2012 г. §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд – София област 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:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Административен съд София-област и Върховен административен съд за 2012 г., във връзка с изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Върховен административен съд по § 01-00 „Заплати”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Административен съд София-област по § 01-00 „Заплати”.


40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен 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:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Административен съд гр. Плевен и Върховен административен съд за 2012 г., във връзка с изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Върховен административен съд по § 01-00 „Заплати”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Административен съд гр. Плевен по § 01-00 „Заплати”.


41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2012 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кърджали за 2012 г. § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.


42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом 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:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” за разликата в работната заплата на командирован съдия Елена Тодорова Радева от Районен съд гр. Лом.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Лом за 2012 г. §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” за разликата в работната заплата на командирован съдия Елена Тодорова Радева в Софийски градски съд.


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия, средства за очила и извършване на вътрешно компенсирана промяна, във връзка с изплащане на суми за СБКО.
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 административен съд за 2012 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд София-град за 2012 г. § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”. 


44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия и извършване на вътрешно компенсирана промяна от § 01-00 „Заплати” в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” както и от § 10-00 „Издръжка” в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2012 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Варна за 2012 г. § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”. 
3. Искането в частта за вътрешно компенсирани промени е включено в точката за корекции на бюджетните сметки свързани с вътрешно компенсирани промени по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”.


45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии и възстановяване на разходи по провеждане на Общо делегатско събрание за избор на членове на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2012 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”. 
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Бургас за 2012 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”. 
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2012 г. § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”. 


46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за покриване на извършен разход за ремонт на ограда, както и възстановяване на извършени разходи свързани с участието на магистрати в Общото делегатско събрание на съдиите за избор на членове на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ДАВА съгласие за корекция на бюджетната сметка на Районен съд гр. Петрич за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
2. Искането на Районен съд гр. Петрич в частта за възстановяване на направени разходи свързани с участието на магистрати в Общото делегатско събрание на съдиите за избор на членове на ВСС е включено в точката за обща корекция във връзка със Събранието.


47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за предпазни очила.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препоръчва на административния ръководител на Административен съд София-град разхода за предпазни очила да се извърши в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2012 г.


48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за покриване на представителни разходи, във връзка с провеждането на тридневна среща, с цел професионално сътрудничество, обмяна на опит от съдебните практики, тълкования, прозрачност в съдебната власт и практики в борбата с организираната престъпност и корупция в региона.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на представителни разходи, във връзка с провеждането на тридневна среща по инициатива на Окръжен съд Гниляне, Република Косово, с цел професионално сътрудничество, обмяна на опит от съдебните практики, тълкования, прозрачност в съдебната власт и практики в борбата с организираната престъпност и корупция в региона.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за обучение по Сигурност на автоматизирани информационни системи и мрежи за класифицирана информация.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Ардино разходът необходим за обучение по Сигурност на автоматизирани информационни системи и мрежи за класифицирана информация, да бъде извършен в рамките на утвърдената за 2012 г. бюджетна сметка на съда по § 10-00 „Издръжка”.
 

50. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 11-07-993/08.10.2012 г., относно предложение за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Велико Търново.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмо с вх. № 11-07-993/08.10.2012 г. от Министерство на правосъдието, във връзка с писмо с вх. № 11-07-993/17.07.2012 г. на Районен съд гр. Велико Търново на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на сървър, 4 броя работни станции, UPS, скенер, 3 броя мултифункционални устройства, 2 броя преносими компютри и 2 броя мрежови суичове.


51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на компютърна конфигурация, многофункционално устройство, многофункционално устройство от по-висок клас за Гражданско и Търговско отделение, както и сървър. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Препраща писмо с вх. № 11-06-715/25.09.2012 г. от Окръжен съд гр. Стара Загора до комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на компютърна конфигурация, сървър, както и многофункционално устройство – принтер, скенер.
При изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на горепосочената техника да се има предвид ограничеността на средствата за финансиране на разхода, както и да се установи дали ще бъде извършена замяна на стара компютърна конфигурация с нова или има нужда от допълнителна такава.
2. Отлага разглеждането на искането на Окръжен съд гр. Стара Загора в частта за закупуване на многофункционално устройство – принтер, скенер, копир с автоматичен дуплекс, автоматично листоподаващо устройство, мрежова функция и формат А3 за следващо заседание.


52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES за съдебно изпълнителната служба и програмен продукт за управление на Труд и работна заплата и личен състав – Омекс 2000 лайт.
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. Поморие, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет.
2. УВЕЛИЧАВА § 53-01 „Придобиване на програмни продукти” на Районен съд гр. Поморие за придобиване на програмен продукт за управление на Труд и работна заплата и личен състав – Омекс 2000 лайт.
3. Препраща писмо с вх. № 11-07-1211/24.09.2012 г. от Районен съд гр. Поморие на КПКИТС за изразяване на становище относно необходимостта от осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES за съдебно изпълнителната служба.


53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Ловеч за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на 1 брой сървър, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Троян за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на 1 брой сървър, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС. При изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на 1 брой сървър да се има предвид ограничеността на финансовите средства по бюджета на съдебната власт за 2012 г.


55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Бяла за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на 2 брой сървъри, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС. При изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на горепосочената техника да се има предвид ограничеността на финансовите средства по бюджета на съдебната власт за 2012 г.


56. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно подписан договор на 04.09.2012 г. между МФ, Дирекция Оперативна програма „Административен капацитет” и Висш съдебен съвет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ИЗМЕНЯ  решение на ВСС по протокол № 40/01.12.2011 г. по т.23 от допълнителни точки, като т.2  добива следната редакция:
2. Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт:
- Ръководител проект – Михаил Кожарев
- Координатор – Маргарита Радкова
- Технически сътрудник – Ирина Иванова
- Счетоводител – Денка Русева
Контролен съвет:
	Димитър Узунов

Камен Иванов
Каролина Неделчева

57. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново 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 Административен съд гр. Велико Търново 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.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Административен съд гр. Велико Търново,  във връзка с искането им за монтиране на два броя ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


58. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Административен съд гр. Русе 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 Административен съд гр. Русе да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка и набирателната сметка.
2. УКАЗВА на Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” да уведоми обслужващата банка на Административен съд гр. Русе,  във връзка с искането им за монтиране на два броя ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


59. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив 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 Окръжен съд гр. Пловдив да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжен съд гр. Пловдив,  във връзка с искането им за монтиране на един брой ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.
64. ОТНОСНО: Становище от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС относно заявление на Ралица Христова Петрова – редактор в „Правен свят” за достъп до обществена информация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изиска изрично писмено съгласие от членовете на действащия през 2011 г. – 02.10.2012 г. Висш съдебен съвет за предоставяне на достъп до обществена информация на Ралица Петрова – редактор в „Правен свят”, тъй като с исканата информация се засягат техни права. 
Да се удължи срокът за предоставяне на достъп до исканата информация на основание чл. 31 от ЗДОИ, като се уведоми за това Ралица Петрова – редактор в „Правен свят”.
Решението да се предостави на Светла Иванова – Началник отдел „Връзки с обществеността” в АВСС за изпълнение по реда на глава IV, т. 6 от Вътрешните правила за достъп до обществена информация във ВСС.


65. ОТНОСНО: Становище от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС относно искане за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Лом за изплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА молбата на Административния ръководител – Председател на Районен съд – гр. Лом за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд – гр. Лом за изплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ.
Да се изпрати писмо на Административния ръководител – Председател на Районен съд – гр. Лом да приложи доказателства за влизане в сила на решението на РС – гр. Монтана.


66. ОТНОСНО: Становище от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС относно молба на основание чл. 519, ал. 2 от ГПК от „Стройкомерс” ЕООД, гр. София за изплащане на изпълнителен лист, издаден по т.д. № 434/09 г., СГС, VI-8 състав.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ сумите: по изпълнителен лист от 27.08.2012 г., издаден от СГС, VI – 8 състав по т.д. № 434/2009 г. по описа на СГС да бъдат изплатени на „Стройкомерс” ЕООД с ЕИК 109514464.


67. ОТНОСНО: Писмо от заместник-председател на Сметната палата във връзка с възложен текущ контрол – финансов одит на периодичните отчети за 2012 г. на съдебната система и Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от заместник-председател на Сметната палата, във връзка с възложен текущ контрол – финансов одит на периодичните отчети за 2012 г. на съдебната система и Висшия съдебен съвет.


68. ОТНОСНО: Заповед № ОД-1-386/09.10.2012 г. на Сметна палата дирекция „Финансови одити” за извършване на текущ контрол на периодичните отчети за 2012 г. на Съдебната власт и Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение Заповед № ОД-1-386/09.10.2012 г. на Сметна палата дирекция „Финансови одити” за извършване на текущ контрол на периодичните отчети за 2012 г. на Съдебната власт и Висшия съдебен съвет.


69. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Смолян за участие като съдия - експерт по въпроси свързани с натовареността на магистратите и органите на съдебната власт, съдебните райони, и съответното управление на човешките ресурси и бюджета на съдебната власт.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение предложението от председателя на Окръжен съд гр. Смолян за участие като съдия - експерт по въпроси свързани с натовареността на магистратите и органите на съдебната власт, съдебните райони, и съответното управление на човешките ресурси и бюджета на съдебната власт.
70. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите до г-н Здравко Станев, с копие до ВСС, относно изплащане на обезщетения по изпълнителни листове.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на финансите до г-н Здравко Станев, с копие до ВСС, относно изплащане на обезщетения по изпълнителни листове.


71. ОТНОСНО: Докладна записка от Латинка Светозарова - директор дирекция „Връзки с обществеността и протокол"  за одобряване на протоколни разходи.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА извършените разходи, както следва:
1. Кошница с цветя за официалното откриване на сградата на Административен съд гр. Ловеч.
2. Украса за официалната церемония по конституирането на Висшия съдебен съвет – 3 октомври 2012 г., Зала 15 – Тържествена – Съдебна палата. След церемонията с трите кошници цветя беше украсена сградата на Висшия съдебен съвет.


72. ОТНОСНО: Докладна записка от Латинка Светозарова - директор дирекция „Връзки с обществеността и протокол" за одобряване на протоколен разход.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА извършения разход за кошница с цветя и протоколен подарък от името на ВСС за Н. Пр. Посланика на Испания у нас по повод официален прием.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

73. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 36/15.10.2012 г. на Комисия по правни въпроси относно Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА без забележки Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица в частта за условията и реда за определяне и изплащане на възнагражденията на вещите лица – Глава IV.
74. ОТНОСНО: Доклад от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” относно осигуряване на социално-битови условия и задоволяване жилищни нужди на членове на Висшия съдебен съвет, които не притежават жилища на територията на гр. София.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ до осигуряване на ведомствени жилища на членовете на Висшия съдебен съвет, които не притежават жилище в гр. София да се заплаща стойността на месечен наем за квартира по размер, определен с договор за наем сключен от Висш съдебен съвет в полза на членовете, в размер на действителния наем.
 

75. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България с вх. № 11-03-739/16.10.2012 г. с искания за корекция на бюджетната сметка за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, по § 10-00 „Издръжка”, както и вътрешно компенсирани промени.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012г. на Прокуратурата на Република България с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за сметка на работодателя за първите три дни от временната нетрудоспособност на основание § 22о от ПЗР на КСО, както следва:
1.1 НАМАЛЯВА § 01-03 „Заплати и възнаграждения на персонал по правоотношения приравнени към трудовите.;
1.2 УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения”;
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения  по граждански договори и хонорари на вещи лица, както следва:
2.1  НАМАЛЯВА § 10-15 „Материали”.
2.2 УВЕЛИЧАВА § 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения ”.
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Прокуратурата на Република България за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
3.1  НАМАЛЯВА § 10-20 „Разходи за външни услуги”  на Висш съдебен съвет.
3.2 УВЕЛИЧАВА § 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение”.
4. Не дава съгласие за увеличение на бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2012 г. по § 10 00 „ Издръжка”, по § 02 05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение” и по § 02 08 ” Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение”, поради липса на източник на финансиране.
 	 

76. ОТНОСНО: Докладна записка от Латинка Светозарова - директор дирекция „Връзки с обществеността и протокол"  за одобряване на протоколни разходи.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА извършените разходи, както следва:
1. Траурен венец за поклонението на бащата на Министъра на правосъдието Диана Ковачева.
2. Траурен венец за поклонението на съдия Йордан Конов, дългогодишен председател на Окръжен съд гр. Плевен.


77. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 18.10.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 18.10.2012 г.
1. Проект на решение за утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт.
2. Упълномощаване във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.
3. Упълномощаване на Маргарита Радкова - директор на дирекция “Финанси и бюджет” в администрацията на ВСС и Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на АВСС да подписват от името на ВСС писмата по т.28 и т. 29 от съвместно писмо на Министерство на финансите и Българска народна банка от 01.09.2000 г. относно прилагането на системата „Единна сметка”.
4. Корекция по бюджета на съдебната власт за 2012 г., на основание Постановление № 209 на Министерския съвет от 11.09.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт и бюджета на Министерство на правосъдието за 2012 г. за създаване на специализирано звено към Инспектората на ВСС и писмо № 61-00-51/04.10.2012 г. на Министерство на финансите.
5. Предложение за корекция по бюджетната сметка на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2012 г., на основание ПМС 209/11.09.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за създаване на специализирано звено към Инспектората на ВСС.
6. Проект на решение относно осигуряване на социално-битови условия и задоволяване жилищни нужди на членове на Висшия съдебен съвет, които не притежават жилища на територията на гр. София.
7. Проект на решение за изменение на решение на ВСС по протокол № 40/01.12.2011 г. д.т. 23
8. Заповед № ОД-1-386/09.10.2012 г. на Сметна палата дирекция „Финансови одити” за извършване на текущ контрол на периодичните отчети за 2012 г. на Съдебната власт и Висшия съдебен съвет.

78. 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 18.10.2012 г. да бъдат включени следните проекти на решения:
1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2012 г.
2. Проект на решение за утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт.
3. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО за 2012 г.
4. Изпълнение на разпоредбите на чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.
5. Проект на решение за изплащане на суми по изпълнителен лист, издаден по т.д. № 434/09 г., СГС, VI-8 състав.



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




