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 П Р О Т О К О Л   №  48
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  24 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 Върховен касационен съд 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:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Върховен касационен 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 Върховен касационен съд за изплащане на обезщетение по ЗСВ.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив 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 ВСС и Апелативен съд гр. Пловдив 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 Апелативен съд гр. Пловдив за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ и ЗСВ, извършване на вътрешно компенсирани промени между параграфите и корекции свързани с изплащане на разлики в трудовото възнаграждение на командировани съдии.
При вземане на решение г-н Камен Иванов не присъства в залата.

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.
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Софийски апелативен съд и Върховен касационен съд за 2012 г., във връзка с изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Върховен касационен съд по § 01-00 „Заплати”.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Софийски апелативен съд по § 01-00 „Заплати”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски апелативен съд за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Софийски апелативен съд за 2012 г., както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Софийски апелативен съд за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
При вземане на решение г-жа Каролина Неделчева не присъства в залата.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Варна 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. Варна за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
5. ОТНОСНО: Молба за определяне размера на трудовото възнаграждение на съдия Емил Димитров в следните два варианта: като и.ф. председател на Административен съд София-област като съдия, и като и.ф. председател на Административен съд София-област като заместник председател.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Оставя без уважение молбата на съдия Емил Димитров. 


6. ОТНОСНО: Уведомително писмо от Окръжен съд гр. Добрич за нанесени щети на три кабинета в следствие на пожар в съдебната палата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение уведомително писмо от Окръжен съд гр. Добрич за нанесени щети на три кабинета в следствие на пожар в съдебната палата.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новопостъпил служител.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ботевград за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на облекло на новопостъпил служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Крумовград за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг до края на годината.

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 „Издръжка”. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Свиленград за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


11. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Оставя без уважение писмото от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради немотивирано искане.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г., поради недостиг до края на годината. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военен съд гр. Сливен за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Търговище за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” с цел осигуряване на средства за природен газ до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Хасково за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. Искането в частта за увеличение на бюджетната сметка на Административен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка” за възстановяване на направени разходи свързани с участието на магистрати в Общото делегатско събрание за избор на членове на ВСС ще се разгледа в друга точка за обща корекция на бюджетните сметки на органите на съдебната власт.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Малко Търново за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Момчилград за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Момчилград за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


17. ОТНОСНО: Писма от председателите на Районен съд гр. Пещера, Районен съд гр. Павликени и Районен съд гр. Свищов, с искания за корекция на бюджетните сметки за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на предстоящи разходи до края на годината. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Пещера по § 10-00 „Издръжка” за прогнозиран недостиг до края на годината. Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Пещера да преразгледа искането си на по-късен етап, след изготвяне на отчета за касово изпълнение на бюджета (В3) към 31.10.2012 г., когато би съществувал реален недостиг.
2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Павликени по § 10-00 „Издръжка” за прогнозиран недостиг до края на годината. Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Павликени да преразгледа искането си на по-късен етап, след изготвяне на отчета за касово изпълнение на бюджета (В3) към 31.10.2012 г., когато би съществувал реален недостиг.
3. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Свищов по § 10-00 „Издръжка” за прогнозиран недостиг до края на годината. Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Свищов да преразгледа искането си на по-късен етап, след изготвяне на отчета за касово изпълнение на бюджета (В3) към 31.10.2012 г., когато би съществувал реален недостиг.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг до края на годината и закупуване на мултифункционално устройство Canon iR2520 (копир,принтер, скенер, факс).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Царево за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Царево за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на мултифункционално устройство Canon iR2520 (копир,принтер, скенер, факс), по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за издръжка поради общ недостиг, изплащане на възнаграждения за съдебни заседатели и СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Силистра за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на текущи разходи.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Силистра за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на СБКО за последните четири месеца, както и хонорари на съдебни заседатели
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


20. 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 ВСС и органите на съдебната власт за 2012 г. свързани с участието на магистрати в Общото делегатско събрание на съдиите за избор на членове на ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на органите на съдебната, съгласно приложена таблица.


21. 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 и възнаграждения по чл. 40, ал. 5, във връзка с § 22о от ПЗР на КСО.
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.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за корекция на бюджетната сметка за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО, както и увеличение на § 10-00 „Издръжка” поради общ недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Гоце Делчев, 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 § 01-00 „Заплати”.
1.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Гоце Делчев за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” с цел осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка”, по бюджета на съдебната власт за 2012 г.
3. Обръща внимание на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев да приоритизира извършването на разходите и да поема задължения само в рамките на утвърдените средства по бюджетната сметка на съда. Поемането на задължения, при допускането, че ще бъдат осигурени средства от допълнителни източници на финансиране ще се счита за нарушаване на финансовата дисциплина.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за издръжка поради общ недостиг, изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица, суми за СБКО за последното тримесечие и болнични от работодател.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бяла за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за зареждане на нафта за отоплителния сезон.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бяла за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на част от СБКО за последните три месеца, както и хонорари на съдебни заседатели и вещи лица.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Бяла за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за текущи разходи, изплащане на СБКО, болнични от работодател, закупуване на принтер, 3 броя компютърни конфигурации и 2 броя UPS.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Асеновград за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за текущи разходи. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Асеновград за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на СБКО за последните четири месеца и изплащане на хонорари на вещи лица.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Асеновград за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.
4. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Асеновград за 2012 г. за покриване на необходимите текущи разходи, както следва:
4.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
4.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка”.
5. ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Асеновград за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и 2 броя UPS 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.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и граждански договори и СБКО.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Свищов за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за вещи лица, съдебни заседатели, граждански договори и СБКО до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка”, по бюджета на съдебната власт за 2012 г.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, както и СБКО за последното тримесечие.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Сливен за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на хонорари на вещи лица и съдебни заседатели и за изплащане на СБКО за последно тримесечие.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за текущи разходи.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливница за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за извършване на текущи разходи до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за доставка и монтаж на отоплителна система за водосточни тръби и улици на сградата, изплащане на СБКО за последното тримесечие и суми за облекло на новоназначени съдебни служители.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за монтаж на отоплителна система за водосточни тръби и улици на сградата и за извършване на необходимите текущи разходи на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на СБКО и за облекло на новоназначени съдебни служители.  
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 Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доплащане на суми за облекло на един съдия и двама съдебни служители, изплащане на СБКО и възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Монтана за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за доплащане на суми за облекло на един съдия и двама съдебни служители, изплащане на СБКО и възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка”, по бюджета на съдебната власт за 2012 г.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за гориво, изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, облекло на нов районен съдия и суми за СБКО за последното тримесечие.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тутракан за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на дизелово гориво за отоплителния сезон 2012 г. - 2013 г. и за покриване на необходими разходи по трудова медицина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тутракан за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на СБКО за последно тримесечие.
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 Районен съд гр. Мездра за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, суми за СБКО и покриване на разходи за ел. енергия, материали и външни услуги до края на годината.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Мездра за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за СБКО и възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка”, по бюджета на съдебната власт за 2012 г.
2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Мездра по § 10-00 „Издръжка” за прогнозиран недостиг до края на годината. Препоръчва на Районен съд гр. Мездра да преразгледа искането си на по-късен етап от годината, когато съществува реален недостиг.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО, увеличение по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво и по § 53-00 „Придобиване на НДА” за закупуване на ПП „JES” за обслужване на делата в съдебно-изпълнителната служба.

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. Пирдоп за 2012 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Пирдоп за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на дизелово гориво за отоплителния сезон 2012 г. – 2013 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
3. ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Пирдоп за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” за закупуване на ПП „JES” за обслужване на делата в съдебно – изпълнителната служба на КПКИТС, по компетентност.
При изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на горепосочения продукт да се има предвид ограничеността на финансовите средства по бюджета на съдебната власт за 2012 г.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за абонамент на правно информационна система „АПИС” за 2013 г. и изплащане на СБКО за последното тримесечие.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането за увеличаване на бюджетната сметка на Административен съд гр. Разград за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за абонамент на правно-информационна система „АПИС” до произнасяне на КПКИТС относно определяне на лимити за абонамент на правно – информационни програмни продукти.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Разград за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на СБКО за последно тримесечие.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
3. Препоръчва на административния ръководител на Административен съд гр. Разград за покриване на предстоящите разходи свързани с изплащане на болнични от работодател да се извърши вътрешно компенсирана промяна между § 01-00 „Заплати” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ПМС № 367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2012 г. средствата за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО се осигуряват за сметка на средствата за заплати и се отчитат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” от ЕБК.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на суми за СБКО, възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, разходи за ел. енергия, отопление и ВиК до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Перник за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”  за СБКО.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Окръжен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка” за прогнозиран недостиг до края на годината. Препоръчва на Окръжен съд гр. Перник да преразгледа искането си на по-късен етап от годината, когато съществува реален недостиг.


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на суми за СБКО, обезщетение по КТ и възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Плевен за 2012 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Плевен за 2012 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати”.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Плевен за 2012 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.
4. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Плевен за 2012 г., както следва:
4.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
4.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Плевен за изплащане на обезщетение по КТ.


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временната нетрудоспособност и възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Севлиево по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за вещи лица и съдебни заседатели до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка”, по бюджета на съдебната власт за 2012 г.


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за ел. енергия, отопление, ВиК, възнаграждения на вещи лица и материали до края на годината.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка” за покриване на разходи за ел. енергия, отопление, ВиК, вещи лица и материали до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка”, по бюджета на съдебната власт за 2012 г.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Районен съд гр. Ботевград, Софийски районен съд и Софийски градски съд за 2012 г. във връзка с изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Софийски районен съд по § 01-00 „Заплати”.
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Софийски градски съд по § 01-00 „Заплати”.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Ботевград по § 01-00 „Заплати”.


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Районен съд гр. Дупница и Софийски районен съд за 2012 г. с цел осигуряване на средства за командировани съдии, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дупница за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Районен съд гр. Дупница и Софийски градски съд за 2012 г. с цел осигуряване на средства за командировани съдии, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дупница за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.


40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за материали, вода, горива, външни услуги, ел. енергия, възнаграждения и пътни на вещи лица за месец октомври и декември.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Окръжен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка” за прогнозиран недостиг до края на годината. Препоръчва на административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен да преразгледа искането си на по-късен етап, след изготвяне на отчета за касово изпълнение на бюджета (В3) към 31.10.2012 г., когато би съществувал реален недостиг.


41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за материали, вода, горива, енергия,  външни услуги,текущ ремонт, командировки в страната, разходи за застраховки и др. некласифицирани разходи до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца за 2012 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
1.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца за 2012 г. с цел осигуряване на средства за изплащане СБКО, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА §§ 10-91 „Други разходи за СБКО”.
2.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения”.
3. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Окръжен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка” за прогнозиран недостиг до края на годината. Препоръчва на административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца да преразгледа искането си на по-късен етап, след изготвяне на отчета за касово изпълнение на бюджета (В3) към 31.10.2012 г., ако съществувал реален недостиг.
4. Искането в частта за увеличение на бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка” 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 на бюджетните сметки на органите на съдебната власт.


42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за материали, вода, горива, външни услуги, консумативи за принтери, възнаграждения на вещи лица за месец октомври и декември, както и изплащане на болнични от работодател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Русе за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на текущи разходи до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Русе за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на средства за покриване на разходи за ел. енергия, отопление, ВиК, абонамент и поддръжка Апис и материали до края на годината.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Козлодуй за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на разходи ел. енергия, отопление, ВиК, абонамент и поддръжка Апис и материали до края на годината. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка”, по бюджета на съдебната власт за 2012 г.


44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за изплащане на болнични от работодател, за материали, вода, горива, външни услуги и възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

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. Етрополе за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Етрополе за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на необходимите разходи.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Етрополе за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за материали, вода, горива, външни услуги, изплащане на командировка на магистрат, възнаграждения и пътни на вещи лица за месец октомври и декември.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ботевград за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на текущи разходи до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за материали, вода, горива, външни услуги и ел. енергия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Плевен за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на текущи разходи до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дулово за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на дизелово гориво за отоплителния сезон 2012 г. – 2013 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дулово за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за материали, вода, горива, външни услуги, възнаграждения на вещи лица, пътни и командировки.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Раднево за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на текущи разходи до края на годината.
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. Горна Оряховица за осигуряване на средства за покриване на разходи за вода, горива, ел. енергия, материали, разходи за външни услуги и застраховки.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на разходи за вода, горива, ел. енергия, материали, разходи за външни услуги и разходи за застраховки до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


50. ОТНОСНО: Писма от административните ръководители на Окръжен съд гр. Кърджали и Районен съд гр. Кърджали относно предстоящо плащане по доставка на дизелово гориво за отопление на съдебна палата гр. Кърджали.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кърджали за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отоплителен сезон 2012-2013 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Белоградчик по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво за отоплителен сезон 2012 г. – 2013 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за профилактични медицински прегледи и предпазни очила.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Тервел разхода за профилактични медицински прегледи и предпазни очила да се извърши в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2012 г.


53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за спешно отпускане на средства за доставка и монтаж на отоплителен котел, след наводнението.

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. Харманли за 2012 г. по § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” за доставка и монтаж на отоплителен котел.


54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за ремонт – подмяна на прозоречна дограма, шпакловка стени и тавани, боядисване, полагане на настилка от ламинат, обзавеждане на две помещения и климатик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за ремонт на покривна конструкция над котелно и изграждане на нова външна ел. инсталация в сутерен и архив.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА искането от Районен съд гр. Оряхово на Министерство на правосъдието, по компетентност за предприемане на спешни мерки.


56. ОТНОСНО: Писмо от страна на Министерство на правосъдието до административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище, с копие до ВСС, във връзка с изграждане на ограда в двора на съдебната палата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо от страна на Министерство на правосъдието до административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище, с копие до ВСС, във връзка с изграждане на ограда в двора на съдебната палата.


57. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик 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. Балчик 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 Районен съд гр. Балчик,  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: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Главния прокурор на РБългария, Председателите на ВКС и ВАС, Главния инспектор на инспектората към ВСС и Директора на НИП за III - то тримесечие на 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОДОБРЯВА направените разходи за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за III - то тримесечие на 2012 г.
2. ОДОБРЯВА направените разходи за командировки на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за III - то тримесечие на 2012 г.
3. ОДОБРЯВА направените разходи за командировки на Директора на Националния институт на правосъдието за III - то тримесечие на 2012 г.
4. Приема за сведение информацията относно получените и изразходваните командировъчни пари на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на Главния прокурор на Република България за  III - то тримесечие на 2012 г.


60. ОТНОСНО: Становище от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” относно доклад от инж. Димитър Шиклев – Гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” за издаване на препоръка на „Екофлор България” ЕООД за участие в процедура за избор на изпълнител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде издадена на „Екофлор България” ЕООД препоръка за добро изпълнение на договор за доставка и монтаж на противообледенителна система FENIX № 45-06-023/08.08.2012 г.
ОДОБРЯВА приложения проект на препоръката.


61. ОТНОСНО: Определяне на представители на Висшия съдебен съвет в работната група за преглед и изготвяне на предложения за промени в Тарифата за държавните такси и Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОПРЕДЕЛЯ  за представители на Висшия съдебен съвет в работната група за преглед и изготвяне на предложения за промени в Тарифата за държавните такси и Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието:
- г-жа Незабравка Стоева –член на ВСС; 
- г-жа Галина Карагьозова – член на ВСС; 
- г-жа Мария Кузманова – член на ВСС.


62. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Перник за поощряване на Георги Стоянов Гусев – съдия в Окръжен съд гр. Перник, с отличие и парична награда, изпратено от Комисия по предложенията и атестирането на ВСС за изразяване на становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по предложението на председателя на Окръжен съд гр. Перник относно поощряването на съдия Георги Стоянов Гусев с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, в рамките на бюджетната сметка на съда.


63. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора за поощряване на Румяна Тихолова Шмилева – съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, с отличие и парична награда, изпратено от Комисия по предложенията и атестирането на ВСС за изразяване на становище.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 64 до изготвяне на Правила за определяне на критерии за поощряване на магистрати.
64. ОТНОСНО: Предложение от Борис Велчев – Главен прокурор на Република България за поощряване на Ангел Василев Байрактарски – заместник на административния ръководител – заместник – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с отличие и парична награда, изпратено от Комисия по предложенията и атестирането на ВСС за изразяване на становище.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 65 до изготвяне на Правила за определяне на критерии за поощряване на магистрати.


65. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Пловдив за поощряване на Атанас Димитров Гичев – заместник на административния ръководител – заместник – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с отличие и парична награда, изпратено от Комисия по предложенията и атестирането на ВСС за изразяване на становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
ОТЛАГА разглеждането на т. 66 до изготвяне на Правила за определяне на критерии за поощряване на магистрати.


66. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен за поощряване на Славчо Георгиев Славов – заместник на административния ръководител – заместник – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен, с отличие и парична награда, изпратено от Комисия по предложенията и атестирането на ВСС за изразяване на становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 67 до изготвяне на Правила за определяне на критерии за поощряване на магистрати.


67. ОТНОСНО: Предложение от Мария Христова – директор на дирекция „Съдебни кадри, конкурси на магистрати и съдебна статистика” за поощряване на г-жа Бръзицова с парична награда, на основание чл. 358а, ал. 3, т.1 от ЗСВ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде поощрена г-жа Бръзицова с парична награда на основание чл. 358а, ал. 3, т.1 от ЗСВ.
68. ОТНОСНО: Покана от председателя на Националния съвет на съдебната власт на Полша за посещение с цел задълбочаване на взаимното опознаване на двете съдебни системи и засилване на сътрудничеството между тях, в периода 14 – 17 януари 2013 г., гр. Варшава, Полша, изпратена от Комисия „Международна дейност” на ВСС, за сведение и по компетентност.
При вземане на решение г-н Михаил Кожарев и г-н Димитър Узунов не присъстват в залата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани г-н Михаил Кожарев – председател на комисия „Бюджет и финанси”, г-н Димитър Узунов – председател на комисия „Съдебна администрация”, г-жа Магдалена Лазарова – председател на комисия „Публична комуникация”, г-жа Милка Итова – председател на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и г-жа Славка Каменова – Главен секретар на ВСС по покана от председателя на Националния съвет на съдебната власт на Полша за посещение с цел задълбочаване на взаимното опознаване на двете съдебни системи и засилване на сътрудничеството между тях, в периода 14 – 17 януари 2013 г., гр. Варшава, Полша, при следните условия:
Разходите за настаняване и местен транспорт в Полша се поемат от Националния съвет на съдебната власт на Полша.
Разходите за самолетни билети и медицински застраховки на членовете на делегацията са за сметка на Висш съдебен съвет.


69. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието във връзка с предоставяне на информация по подготовката на експертна мисия на Европейската комисия, по линия на Механизма за сътрудничество и оценка, 26-28 ноември 2012 г. и въпросник получен от Европейската комисия, изпратено от Комисия „Международна дейност” на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” поддържа проекта на Висшия съдебен съвет по бюджета на съдебната власт за 2013 г., приет с решение по протокол № 21/17.05.2012 г. и включен в чл. 2 от Законопроекта за държавния бюджет на РБългария за 2013 г. Така утвърденият проект цели обезпечаване на реформата в съдебната власт и адекватно финансиране на необходимите промени. Комисия „Бюджет и финанси” настоява при планиране на държавния бюджет да се предвиждат достатъчно средства за реализиране на тази реформа. 
Комисия „Бюджет и финанси” подкрепя и действа съобразно приложения план График на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода юли 2012 – декември 2013 г.
Политиката на новия Висш съдебен съвет е, че сe изпълнява план Графика на неотложните мерки и за да бъде това постижимо ВСС подкрепя искания бюджет на съдебната власт за 2013 г., като прави всичко възможно да осигури средства, които да са достатъчни, за да не се блокират планираните реформи. Графикът е съгласуван на правителствено ниво, като ВСС продължава да действа в рамките на стратегията на правителството за продължаване на реформата на съдебната система. 


70. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Поморие за периода 01.11.2011 г. до 31.12.2011 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Поморие.
2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад и приема за сведение информацията за предприетите действия за изпълнение на препоръките.


71. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно писмена информация за изпълнение на плана за действие, утвърден от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за изпълнение на препоръките, дадени в одитен доклад за извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1224/У в Окръжен съд гр. Хасково, одобрен с решение на ВСС по протокол № 33 от 02.08.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението по т. 1, 7, 9 и 12 от плана за действие, утвърден от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково и одобрен от ВСС с решение по протокол № 33 от 02.08.2012 г.


72. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно изпълнението на план за действие в Районен съд гр. Малко Търново одобрен с решение на ВСС по протокол № 35/30.08.2012 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на плана за действие, утвърден от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново и одобрен с протокол № 30 от 29.09.2011 г.


73. ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация от Ралица Петрова, редактор в „Правен свят” (рег. № 46/19.10.2012 г.).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Одобрява текста на писмо - отговор по заявление за достъп до информация от Ралица Петрова, редактор в „Правен свят”. 
Дава съгласие да се предостави на Ралица Петрова, редактор в „Правен свят”  посочената в проекта на писмото информация.


74. ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация от Ралица Петрова, редактор в „Правен свят” (рег. № 47/19.10.2012 г.).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на Комисия по правни въпроси и Комисия „Публична комуникация” да подготвят съвместен отговор в срока по чл. 28 от Закона за достъп до обществена информация.


75. ОТНОСНО: Жалба от Атанас Димитров Караколев от гр. София за изплащане на суми по изпълнителен лист.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изпраща жалбата от Атанас Димитров Караколев на Прокуратура на Република България за действия, по компетентност.


76. ОТНОСНО: Докладна записка от Дамян Бакалов - Началник административна служба за извършване на разход за рекламни коледни материали.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Отлага разглеждането на т. 77 от дневния ред до представяне на мотивирана докладна записка.


77. ОТНОСНО: Вътрешни правила за организацията на дейността на комисия „Бюджет и финанси” при ВСС.
Приложение: Проект на вътрешни правила, за обсъждане.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 78 от дневния ред за следващо заседание на комисията.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


79. ОТНОСНО: Оферта за видео заснемане и излъчване на живо в интернет на заседание на ВСС за избор на директор на Национална следствена служба.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА оферта за видео заснемане и излъчване на живо в интернет на заседание на ВСС за избор на директор на Национална следствена служба на г-н Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” за представяне на поне още две оферти и експертно становище относно цената, което да се докладва на заседание на КПКИТС на 30.10.2012 г.


80. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 44/17.10.2012 г. на КПКИТС относно внедряване на уеб приложение „Съдебна информационна система” за достъп до информацията за движението на делата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
Приема за сведение решение на КПКИТС по протокол № 44/17.10.2012 г. относно внедряване на уеб приложение „Съдебна информационна система” за достъп до информацията за движението на делата.
 

81. ОТНОСНО: Проект на решение за заплащане на разходи за нощувка в хотел или квартира до сключване на договор за наем съгласно решение на ВСС по протокол № 44/18.10.2012 г. за задоволяване на жилищни нужди на членове на ВСС, които не притежават жилища на територията на гр. София.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

До сключване на договори за наем съгласно решението на ВСС по протокол № 44/18.10.2012 г. за осигуряване на социално-битови условия и задоволяване на жилищни нужди на членове на Висшия съдебен съвет, които не притежават жилища на територията на гр. София, разходите на Юлиана Колева, Галя Георгиева, Димитър Узунов, Елка Атанасова, Даниела Костова, Каролина Неделчева и Румен Боев за нощувка в хотел или квартира да се изплащат в размер на действително платеното, установено по представен документ.

	 
82. ОТНОСНО: Писмено съгласие от проф. Борис Велчев – Главен прокурор на Република България за предоставяне на исканата информация от Ралица Петрова, редактор в „Правен свят”.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение получения отговор от проф. Борис Велчев – Главен прокурор на Република България.
2. Изпраща на Комисия „Публична комуникация”.


83. ОТНОСНО: Проект на писмо до Ралица Петрова, редактор в „Правен свят” относно справка за трудовия стаж в органите на съдебната власт на Незабравка Стоева – член на ВСС, Васил Петров – член на ВСС и Юлиана Колева – член на ВСС. 
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА на Комисия „Публична комуникация” за вземане на решение за изработване на стратегия за отговори.


84. ОТНОСНО: Въпроси от Доротея Дачкова, в. „Труд” относно проектобюджета за 2013 г.,предложен от ВСС. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА на Комисия „Публична комуникация” за вземане на решение за изработване на стратегия за отговори.


85. ОТНОСНО: Въпроси към г-н Михаил Кожарев от Ани Пармаксизян от в. „24 часа”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА на Комисия „Публична комуникация” за изготвяне на обща стратегия за отговори на такива въпроси.


86. ОТНОСНО: Питане от Елена Енчева, в. „Преса” към г-н Михаил Кожарев.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА на Комисия „Публична комуникация” за изготвяне на обща стратегия за отговори на такива въпроси.


87. ОТНОСНО: Докладни 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 извършения разход за кошница цветя по случай рождения ден на Председателя на ВАС – Г. Колев.


88. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 25.10.2012 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 25.10.2012 г.
1. Заявление за достъп до обществена информация от Ралица Петрова, редактор в „Правен свят” (рег. № 47/19.10.2012 г.).
2. Определяне на представители на Висшия съдебен съвет в работната група за преглед и изготвяне на предложения за промени в Тарифата за държавните такси и Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието.
89. 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 25.10.2012 г. да бъдат включени следните проекти на решения:
1. Проект на решение за утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт.
2. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО за 2012 г.
3. Проект на решение относно получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Главния прокурор на РБългария, Председателите на ВКС и ВАС, Главния инспектор на инспектората към ВСС и Директора на НИП за III - то тримесечие на 2012 г.
4. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Поморие за периода 01.11.2011 г. до 31.12.2011 г.
5. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно писмена информация за изпълнение на плана за действие, утвърден от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за изпълнение на препоръките, дадени в одитен доклад за извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1224/У в Окръжен съд гр. Хасково, одобрен с решение на ВСС по протокол № 33 от 02.08.2012 г.
6. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно изпълнението на план за действие в Районен съд гр. Малко Търново одобрен с решение на ВСС по протокол № 35/30.08.2012 г.



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

 

