

23

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  47
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  27 ноември 2013 г.



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

ОТСЪСТВА: Димитър Узунов


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: Предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание ПМС 268/22.11.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОДОБРЯВА проект на писмо до министъра на финансите, с предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., в изпълнение на Постановление № 268 на Министерски съвет от 22.11.2013 г. за разходи за Прокуратурата на Република България за експертизи, вещи лица и преводачески услуги, свързани с инициативите за 2013 г. по Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала в следствие на засиления миграционен натиск към територията на РБ в размер на .....

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

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за закупуване на батерии за UPS за сървър и батерии за UPS за компютри.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмо с вх. № 11-07-1787/21.11.2013 г. от Районен съд гр. Гоце Делчев на КПКИТС за изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на батерии за UPS за сървър и батерии за UPS за компютри на обща стойност от .....
При вземане на решение, КПКИТС да се съобрази с факта, че с протокол № 25/27.06.2013 г. на ВСС е увеличена бюджетната сметка на Районен съд гр. Гоце Делчев за закупуване на 7 бр. батерии за UPS за сървър на обща стойност от .....
 
Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

3. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен касационен съд с вх. № 11-01-128/20.11.2013 г. с искане за корекция по бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ИЗВЪРШВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2013 г., както следва:
НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....., в т.ч.:
§§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с ....
УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., в. т.ч.
§§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждение” с .....
НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА” с ...., в т.ч.:
§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти” с ....
УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с ....., в т.ч.
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с ....


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 /два/ броя компютърни конфигурации, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Апелативен съд гр. Велико Търново с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Апелативен съд гр. Велико Търново с ....

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Апелативен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Апелативен съд гр. Пловдив с ....


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Апелативен специализиран наказателен съд за 2013 г., с цел осигуряване на средства за инсталиране на конвертиращи софтуери за обработка на сканирани документи, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен специализиран наказателен съд със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Апелативен специализиран наказателен съд със ....


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово 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 Окръжен съд гр. Габрово 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 със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Габрово със ....


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

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 Окръжен съд гр. Добрич за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Добрич с .... за материали, ел. енергия и абонамент.


9. ОТНОСНО: Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт в дирекция „Финанси и бюджет” относно искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за извършване на вътрешно компенсирана промяна в рамките на § 10-00 „Издръжка” от бюджета на съда за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт в дирекция „Финанси и бюджет”.


10. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета на Окръжен съд гр. Кърджали към 22.11.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ..... от целево отпуснатите средства на Окръжен съд гр. Кърджали за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” за изплащане на субсидирани такси по ЗЧСИ, да бъдат използвани за покриване на текущи разходи за вода, горива и енергия, материали, вещи лица и др. до края на годината.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Кърджали за 2013 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Кърджали с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.

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. Кюстендил за 2013 г., с цел осигуряване на средства за покриване на недостиг на средства за издръжка до края на годината, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Кюстендил по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка” с ....


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

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. Кюстендил за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Кюстендил с .... за акцидентни материали и провеждане на търг.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за корекция на бюджетната сметка за 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. Пазарджик за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик 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. 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г. по § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства”  с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за текуща издръжка до края на годината.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Перник за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с .....


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

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 .....

16. ОТНОСНО: Писма от председателите на Окръжен съд гр. Пловдив и Районен съд гр. Пловдив 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 § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Пловдив с ....
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пловдив с ....


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 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 на ВСС и Окръжен съд гр. Смолян 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 Окръжен съд гр. Смолян с .....


18. ОТНОСНО: Решение на КБФ по протокол № 34/11.09.2013 г. и постъпило писмо от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище с вх. № 11-06-781/09.08.2013 г., с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

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. Търговище 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 Окръжен съд гр. Търговище по § 10-00 „Издръжка” с ..... за вода, горива и ел. енергия.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

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. Търговище 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 Окръжен съд гр. Търговище по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за закупуване на лиценз за интегрирана система за управление на човешки ресурси „Аладин”.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за доплащане на облекло за 2013 г. на служители назначени по заместване.

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


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. и извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

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 Административен съд гр. Перник 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. Перник по § 10-00 „Издръжка” с .... за годишни абонаменти, вода, горива и енергия.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Перник за 2013 г., с цел осигуряване на средства за покриване на разходи по § 10-00 „Издръжка”, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с .....


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Софийски районен съд за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения 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 районен съд с .....


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на допълнителни компоненти към сървър, UPS устройство за осигуряване на сървър, 2 броя твърд диск, 8 броя памет, 1 брой сървър необходим за Държавното съдебно изпълнение, 4 броя памет 4GB DIMM, 667MHZ,512X72,8K,240,2RX4 и 1 брой твърд диск.
Извлечение от протокол № 41/12.11.2013 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на допълнителни компоненти към сървър, UPS устройство за осигуряване на сървър, 2 броя твърд диск, 8 броя памет, 1 брой сървър необходим за Държавното съдебно изпълнение.
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Софийски районен съд за 2013 г., както следва:
2.1.НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Софийски районен съд с ..... за закупуване на 4 броя памет 4GB DIMM, 667MHZ,512X72,8K,240,2RX4 на стойност-.... и закупуване на 1 брой твърд диск на стойност ....


24. 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” със ...., съгласно Приложение № 1.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за корекция на бюджетната сметка за 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 Районен съд гр. Ардино за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ардино 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.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Ардино за 2013 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” със ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ардино за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със .... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на сума представляваща възстановени щети от застраховател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Ботевград за 2013 г. с цел осигуряване на средства /възстановени щети от застраховател/, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Ботевград с ....
 

28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 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 бюджетната сметка на Районен съд гр. Габрово за 2013 г. с цел осигуряване на средства за възникнали разплащания по § 10-00 „Издръжка”.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Габрово по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка” с ....


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за разплащане по договори, ел. енергия, поддръжка на хардуер и софтуер, гориво за отопление, телефони и трудова медицина.

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. Гоце Делчев за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Гоце Делчев с .... за разплащане по договори, ел. енергия, поддръжка на хардуер и софтуер, гориво за отопление, телефони и трудова медицина.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски окръжен съд по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ихтиман по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за увеличаване на § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

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. Никопол за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на хонорари на съдебни заседатели, вещи лица и облекло на новоназначен служител, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Никопол с ...., от които ... за изплащане на хонорари на съдебни заседатели и вещи лица и ... за облекло на новоназначен служител.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Никопол за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на ел. енергия, материали, вещи лица и разплащане по договори, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Никопол с .... за ел. енергия, материали, вещи лица и разплащане по договори.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Плевен 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 със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Плевен със ....


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Средец 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 Районен съд гр. Средец с .....


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия и възнаграждения за първите три 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 Окръжен съд гр. Перник за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Трън за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с .....
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Трън за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на допълнителни средства за издръжка.

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. Трявна за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Трявна с ... за разплащане по договори.


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

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 ВСС и Районен съд гр. Харманли за 2013 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Харманли за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
2. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Харманли за 2013 г. с .... за закупуване на акцидентни материали, поради рестриктивния бюджет на съдебната власт и липсата на допълнителни източници на финансиране.
Напомня на административния ръководител на Районен съд гр. Харманли, че съгласно указанията за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2013 г. следва да поема задължения само в рамките на утвърдените разходи по бюджетната сметка, както и че поемането на задължения при допускането, че ще бъдат осигурени средства от допълнителни източници на финансиране ще се счита за нарушаване на финансовата дисциплина.

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

Разни.

40. ОТНОСНО: Запитване от директора на дирекция „Финанси и счетоводство” към Върховния касационен съд за възстановяване на суми за облекло за неотработено време от съдебни помощници във ВКС, след прекратяване на трудовите правоотношения, поради спечелване на конкурс за избор на кандидати за младши съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

На основание чл. 2, ал. 8 от Правила за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в органите на съдебната власт, съдебните помощници след прекратяване на трудовите правоотношения с ВКС да възстановят сумата за облекло, пропорционално на неотработеното време от лицата.


41. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за изплащане на допълнително възнаграждение на временно изпълняващия длъжността административен ръководител – председател на Районен съд гр. Несебър, съдия Нина Русева Моллова – Белчева.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде изплатено допълнително възнаграждение на временно изпълняващия длъжността административен ръководител – председател на Районен съд гр. Несебър съдия Нина Русева Моллова – Белчева, за периода от 06.08.2013 г. до завръщане на титуляра, при спазване на Правилата за определяне на индивидуалните основно месечни заплати на съдии, прокурори и следователи и в рамките на утвърдените бюджетни средства на Районен съд гр. Несебър.


42. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Плевен за придобиване на служебен автомобил „Тойота Авенсис” с рег. № ЕН 5115 ВМ, числящ се на Военен съд гр. Плевен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА  разглеждането на т. 42 от дневния ред за следващо заседание на комисията.


43. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно молба от ... за възстановяване на конфискувана по сметката на ВСС сума.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Айтос да възстанови по код 90 сумата ..... на ......, съгласно приложената молба.


44. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Каварна за смяна на обслужващата банка, считано от 01.01.2014 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Каварна да се обслужват от „Централна кооперативна банка” АД, считано от 01.01.2014 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Каварна.


45. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Радомир за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


46. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за следгаранционно абонаментно обслужване на системата за видеонаблюдение, контрол на достъпа и СОТ на територията на сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12.
Доклад от Мая Атанасова – гл. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Авитек БГ” ЕООД за следгаранционно абонаментно обслужване на системата за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ на територията на сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12 за срок от една година.


47. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм относно работна среща в България с представители на СЕ, Норвегия и страна членка на ЕС във връзка с изпълнение на дейност 2 от цел 4 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ, 16-18 декември 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА извършването на разход в размер на ..... във връзка с Работната среща в България за периода 16 – 18  декември 2013 г. с представители на СЕ, Норвегия и Холандия във връзка с изпълнение на Дейност 2 Цел 4 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ, за сметка на бюджета на проекта.


48. ОТНОСНО: Заявление от .... – съдия в Административен съд гр. Силистра относно изплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 4 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение заявлението от .... – съдия в Административен съд гр. Силистра, поради оттегляне.


49. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд, с молба за становище относно активите, които следва да бъдат заведени балансово и задбалансово в счетоводството на АСпНС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” и Елисавета Илиева - н-к отдел “Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител да проведат среща с главния счетоводител на Апелативен специализиран наказателен съд.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


50. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 41/25.11.2013 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно покана за участие в поредните срещи на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, които ще се проведат в гр. Брюксел, Белгия в периода 8-10 декември 2013 г. за проектен екип „Разработване на Наръчник на ЕМСС” и в периода 8-11 декември 2013 г. за проектни екипи „Независимост и отчетност на съдебната власт” и Стандарти IV: „Разпределение на делата”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани Соня Найденова – представляващ ВСС – участник в Проект 1. Независимост и отчетност на съдебната власт, за периода 8-11 декември 2013 г. и Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русе – участник в Проект 2. Стандарти IV: разпределение на делата, за периода 8-11 декември 2013 г.
2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност”, Администрация на Висшия съдебен съвет – участник в Проект 3. Разработване на Наръчник на ЕМСС, за периода 8-10 декември 2013 г.
3. РАЗХОДИТЕ за пътни, нощувки и медицинска застраховка ще бъдат поети от Административен съд гр. Русе. Пътуването ще се осъществи със самолет.
4. РАЗХОДИТЕ да дневни пари са за сметка на ВСС.


51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за прехвърляне от транзитната сметка по набирателната сметка на ПРС на суми ... и ...., представляващи дължимо ДДС, за което е съставен протокол по чл. 131, ал. 1, т. 2 т. 3 от ЗДДС във връзка с чл. 83 от ППЗДДС от 26.09.2013 г. суми по разпределение по ИД № ........
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ сумите .... и .... да бъдат прехвърлени от транзитната по набирателната сметка на Районен съд гр. Пазарджик.


55. ОТНОСНО: Изготвяне и представяне на отчетите за касово изпълнение на бюджетните и извънбюджетните сметки и фондове към 30.11.2013 г. и чистене на обороти за м. 11 и м. 12.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до органите на съдебната власт.


56. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за смяна на обслужващата банка на набирателната сметка на съда „Сибанк” ЕАД, считано от 01.01.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ набирателнана сметка на Върховен касационен съд да се обслужва от Българска Народна Банка, считано от 01.01.2014 г.


57. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм относно изменение и допълнение на решение на ВСС по протокол № 24 от 20 юни 2013 г. за командироване на български съдии в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение на ВСС по т. 41 (допълнителна) от Протокол № 24/20 юни 2013 г., както следва:
1.1. Срокът на командироване на Илияна Тодорова Балтова – съдия в Окръжен съд гр. Бургас и Ирина Миткова Ганева – съдия в Окръжен съд гр. Разград, се изменя както следва:
„за срок от 28 юни 2013 г. до 24 декември 2013 г. включително и от 3 януари 2014 г. до 01 юли 2014 г. включително”;
1.2. Срокът на командироване на Цвета Стоянова Желязкова – съдия в Софийски районен съд, командирован в Софийски градски съд, се изменя както следва:
„за срок от 5 юли 2013 г. до 31 декември 2013 г. включително и от 3 януари 2014 г. до 01 юли 2014 г. включително”;
1.3. След изречение „Средствата ще бъдат привеждани на предварително посочена от командирования сметка” се добавя изречение „Авансовите средства за месец януари 2014 г. ще бъдат преведени на командированите лица с авансовите средства за месец декември 2013 г.”.


58. ОТНОСНО: Утвърждаване на управленски екип за целите на изпълнение на проект „Повишаване компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и на комисия „Анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II „Управление на човешки ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.4-12.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА управленски екип за целите на изпълнение на проект „Повишаване компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и на комисия „Анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II „Управление на човешки ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.4-12, в състав:
- Координатор: Лилия Николаева Колова – външен експерт;
- Счетоводител: Инга Георгиева Динова – гл. експерт – икономист, Дирекция „Бюджет и финанси”, АВСС;
- Технически сътрудник: Диана Михайлова Манчева – сътрудник на комисия, Дирекция „Организационно административна дейност”, АВСС.

60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград 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 на ВСС и Районен съд гр. Велинград за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Велинград с ..... за ел. енергия, вода, разплащания по договори, абонаментно обслужване, възнаграждения на вещи лица, материали и гориво.


61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Плевен 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 Окръжен съд гр. Плевен с ....


62. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с молба за становище относно начина на сключване на договори за охрана на съдебните сгради, след прекратяване на дейността от страна на МВР.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ на административните ръководители по места за предприемане на действия за сключване на договори с фирми за охрана, след изтичане на договорите с МВР.
Параметрите на които трябва да отговаря необходимата техника и начинът на реакция при нейното задействане да бъдат съгласувани с ГД „Охрана” към Министерство на правосъдието, с цел обезпечаване на съвместни действия.


63. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски окръжен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливница за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с .....


64. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието до Административен съд – София – град с отказ за отпускане на средства за обновяване на система за охрана на сградата, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Административен съд – София – град за 2013 г. по § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с .... за обновяване и доизграждане на система за охрана на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


65. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 43/26.11.2013 г. на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Хасково с искане за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. твърди дискове за сървър.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


66. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за закупуване на принтер/копир/скенер.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Генерал Тошево за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” със .... за закупуване на принтер/копир/скенер .........
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


67. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна техника за две зали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Разград за 2013 г. с .... за закупуване на звукозаписна техника за две зали, поради рестриктивния бюджет на съдебната власт и липсата на допълнителни източници на финансиране.


68. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливница за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Сливница за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Сливница с .... за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.


69. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна между бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Царево за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на разходи за преводачи, във връзка с образувани наказателни производства за престъпления по чл. 279, ал. 1 от НК свързани с незаконно влизане през границата на страната, на лица от арабски произход, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Царево с ...


70. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно плащане по договор № 45-06-018/13.03.2013 г. между ВСС и „Импауър сълюшънс” ЕООД с предмет на услугата изготвяне на документация по ЗОП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати ... с ДДС – по договор № 45-06-018/13.03.2013 г. между ВСС и „Импауър сълюшънс” ЕООД в изпълнение на проект по ОПАК с наименование „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт”, договор № С11-15-5/04.09.2012 г.
Сумата да се изплати със средства от МФ.


71. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 28.11.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 28.11.2013 г.

1. Предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание ПМС 268/22.11.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2013 г.

2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за прехвърляне от транзитната сметка по набирателната сметка на ПРС на суми ... и ...., представляващи дължимо ДДС, за което е съставен протокол по чл. 131, ал. 1, т. 2 т. 3 от ЗДДС във връзка с чл. 83 от ППЗДДС от 26.09.2013 г. суми по разпределение по ИД № 284/2011 г.

4. Предложение от председателя на Върховен касационен съд за смяна на обслужващата банка на набирателната сметка на съда „Сибанк” ЕАД, считано от 01.01.2014 г.


72. 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 28.11.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


1. Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
1.1. Писмо от Министерство на правосъдието до Административен съд – София – град с отказ за отпускане на средства за обновяване на система за охрана на сградата, с копие до ВСС.

1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за закупуване на принтер/копир/скенер.


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

2.1. Писмо от председателя на Върховен касационен съд с вх. № 11-01-128/20.11.2013 г. с искане за корекция по бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2013 г.

2.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

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

2.4. Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

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

2.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

2.7. Анализ на изпълнението на бюджета на Окръжен съд гр. Кърджали към 22.11.2013 г.

2.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.

2.9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

2.10. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

2.11. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии.

2.12. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

2.13. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

2.14. Писма от председателите на Окръжен съд гр. Пловдив и Районен съд гр. Пловдив 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.

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

2.16. Решение на КБФ по протокол № 34/11.09.2013 г. и постъпило писмо от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище с вх. № 11-06-781/09.08.2013 г., с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

2.17. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

2.18. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за доплащане на облекло за 2013 г. на служители назначени по заместване.

2.19. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. и извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

2.20. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.

2.21. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на допълнителни компоненти към сървър, UPS устройство за осигуряване на сървър, 2 броя твърд диск, 8 броя памет, 1 брой сървър необходим за Държавното съдебно изпълнение, 4 броя памет 4GB DIMM, 667MHZ,512X72,8K,240,2RX4 и 1 брой твърд диск.

2.22. 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”.

2.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

2.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на сума представляваща възстановени щети от застраховател.

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

2.26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

2.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за разплащане по договори, ел. енергия, поддръжка на хардуер и софтуер, гориво за отопление, телефони и трудова медицина.

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

2.29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за увеличаване на § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

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

2.31. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии.

2.32. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

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

2.34. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия и възнаграждения за първите три дни от временна нетрудоспособност.

2.35. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на допълнителни средства за издръжка.

2.36. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

2.37. Извлечение от протокол № 43/26.11.2013 г. на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Хасково с искане за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. твърди дискове за сървър.

2.38. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.

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

4. Разни

4.1. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор за следгаранционно абонаментно обслужване на системата за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ на територията на сградата на ВСС.

4.2. Утвърждаване на управленски екип за целите на изпълнение на проект „Повишаване компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и на комисия „Анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II „Управление на човешки ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.4-12.





ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
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