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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  49
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  4 декември 2013 г.



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

ОТСЪСТВАЩИ: няма 


От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт.


2. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание писмо с вх. № 04-14-117/02.12.2013 г. на Министерство на финансите във връзка с осигуряване на средства за изпълнение на сключени договори между органи на съдебната власт и МТСП, дирекция „Бюро по труда” – по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание писмо № 04-14-117/02.12.2013 г. на Министерство на финансите, както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ (СУБСИДИИ) – НЕТО с .....
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) с ....
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с ....
в т.ч. по показатели:
Текущи разходи с ....
Персонал с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
Средствата са за сметка на предоставения допълнителен трансфер по бюджета на съдебната власт в размер на ...., съгласно писмо на Министерство на финансите с изх. № 91-00-523/28.11.2013 г. /вх. № 04-14-117/02.12.2013 г./


3. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждението на членовете на конкурсната комисия за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на писмени изпити на кандидатите за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратура на Република България по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия в размер на .... следва да се изплати от бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г., съгласно приложената справка за изплащане на възнаграждението на членовете на конкурсната комисия.

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

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за превод на дължима сума – обезщетение по застрахователно събитие.
Отложена по протокол № 40/16.10.2013 г. на комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Монтана за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с .... за непредвиден ремонт след авария на отоплителна инсталация и течове от покрив и козирка.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изпълнение на предписания от ОУ „ПБЗН” – гр. Силистра.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Силистра за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с .... за доставка и монтаж на три броя огнеустойчиви врати.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


6. ОТНОСНО: Корекция на бюджетната сметка на Административен съд София -град.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2013 г. на Административен съд София-град по § 10-00 „Издръжка” с ....
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .....


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

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. Велинград за 2013 г. по § 52-03 „Придобиване на други машини и съоръжения” със .... за доставка и монтаж на копирна машина RANK XEROX WC 5325.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за доставка и монтаж на металдетекторна рамка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Гоце Делчев за 2013 г. по § 52-03 „Придобиване на други машини и съоръжения” с .... за доставка и монтаж на металдетекторна рамка, поради липса на средства.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ГД “Охрана” към Министерство на правосъдието и на РС „ПАБ”-Крумовград.

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. Крумовград за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с .... за изпълнение на предписанията на ГД “Охрана”, поради липса на средства.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Крумовград за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с .... за изпълнение на предписанията на РС „ПАБ”-Крумовград – доставка и монтаж на шест пожароустойчиви врати и доставка и монтаж на евакуационно осветление.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за ремонт на входна врата и фоайе, подмяна мраморна настилка пред входа и ремонт на покривна конструкция на парокотелно и нафтово стопанства и изграждане на ел. инсталация в сутерен и архив и оборудване на вход-изход със система на контрол на достъпа и видеонаблюдение. 
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

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. Оряхово за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за изграждане на ел. инсталация в сутерен и архив.
2. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Оряхово за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за доставка и монтаж на съоръжения за контрол на достъпа и видеонаблюдение, поради липса на средства.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Оряхово за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за авариен ремонт на покрив на парокотелно и прилежащи съоръжения.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
4. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Оряхово за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” със .... за неотложен ремонт на входна врата и витрини.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за корекция на бюджетната сметка с размера на обезщетение по застрахователно събитие.

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. Провадия за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с .... за непредвиден ремонт след земетресение.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за подмяна на осветителни тела и ремонт на етажни ел. табла.
Отложена по протокол № 41/22.10.2013 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС. 

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. Раднево за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с .... за подмяна на осветителни тела и ремонт на етажни ел. табла – първи етап.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.

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

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно апелативен съд за осигуряване на средства за покриване на текуща издръжка 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 компенсирана промяна по бюджетната сметка на Военно апелативен съд за 2013 г., с цел осигуряване на средства за покриване на текуща издръжка до края на годината.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Военно апелативен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военно апелативен съд по § 10-00 „Издръжка” с ....


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин 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 Окръжен съд гр. Видин 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. Видин с ....


15. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 42/19.11.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Плевен за първоначално внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден във функциониращата система САС „Съдебно деловодство”.

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 Окръжен съд гр. Плевен за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Окръжен съд гр. Плевен с .... за първоначално внедряване на модул „Съдебен призовкар”.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен 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. Плевен 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. Плевен с .... за изплащане на хонорари на вещи лица.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината и възнаграждения на съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Силистра за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Силистра с ..... за преглед и корекция на зрението на магистрати и служители.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Силистра за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на годината.
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Силистра с .... 


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян 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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Смолян за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Смолян за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... 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.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за корекция 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 бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Хасково за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Хасково с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участия в работна група към ВСС за изменение и допълнение на ПАРОАВАС и работна група за изготвяне на средносрочна стратегия на човешките ресурси.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски 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 Софийски градски съд 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 Софийски градски съд с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” на Софийски градски съд с ....


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.
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 Върховен административен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2. С решение на ВСС по протокол № 47/28.11.2013 г. на Административен съд гр. Пловдив са отпуснати средства в размер на .... за осигуряване на безопасни условия на труд при работа с видеодисплей и задължителни застраховки Каско и ГО на служебни автомобили.
Не дава съгласие за увеличение на бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив за 2013 г. поради рестриктивния бюджет на съдебната власт за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране.


22. ОТНОСНО: Предложение за вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
Мотиви: През 2012 г. органите на съдебната власт за първи път от много години не получиха средства за ДТВ поради отказ от Министъра на финансите.
С оглед рестриктивната бюджетна политика на ВСС към 30.11.2013 г. беше реализирана икономия в размер на 13,76 % по § 01-00.
Във връзка с изложеното

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 2013 г. съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението.


23. 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.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на каса по ЗЗКИ.

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. Бургас за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” с ......
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на каса по ЗЗКИ.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


26. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 42/19.11.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Районен съд гр. Велики Преслав за закупуване на звукозаписващо устройство за съдебна зала.

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. Велики Преслав 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. Велики Преслав с ..... за закупуване на звукозаписващо устройство за съдебна зала.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 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 Районен съд гр. Велико Търново за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на предпазни очила за работа с видеодисплей и акцидентни материали, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Велико Търново с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Велико Търново с .....


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност.

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 Районен съд гр. Димитровград за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Димитровград с ....


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Котел 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. Котел за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Котел с .... за закупуване и зареждане на гориво.


30. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 42/19.11.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Районен съд гр. Кърджали за закупуване на 1 брой принтер и 7 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства.

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. Кърджали 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. Кърджали с ... за закупуване на 1 брой принтер и 7 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства.


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната 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. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Кюстендил за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с ....
2. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кюстендил за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан 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 Районен съд гр. Мадан 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 Районен съд гр. Мадан с ....


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна между бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Малко Търново 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 чужди граждани, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Малко Търново с ....


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана 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. Монтана за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Монтана с .... за вода, интернет, пощенски разходи и разплащания по договори с доставчици.


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар 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 Районен съд гр. Нови пазар за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Нови пазар по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... за възнаграждения на съдебни заседатели, суми за СБКО и средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност.


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


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на хонорари на вещи лица през месец декември.

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. Първомай за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на хонорари на вещи лица през месец декември, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Първомай по § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Първомай по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград 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 Районен съд гр. Свиленград за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на акцидентни материали за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Свиленград с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Свиленград с ....


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол 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 Районен съд гр. Ямбол 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 Районен съд гр. Ямбол с ....

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

Разни.

43. ОТНОСНО: Правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт съгласно ПОИСДТВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Вариант I:
ДАВА СЪГЛАСИЕ административните ръководители на органите на съдебната власт да упражнят правомощията си, съгласно ПОИСДТВ, приети с решение на ВСС по протокол № 34/27.10.2011 г., с изключение на разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от същите при стриктно спазване изискванията на чл. 17 от ЗДБРБ за 2013 година.
Вариант II:
ДАВА СЪГЛАСИЕ административните ръководители на органите на съдебната власт да упражнят правомощията си, съгласно ПОИСДТВ, приети с решение на ВСС по протокол № 34/27.10.2011 г. при стриктно спазване изискванията на чл. 17 от ЗДБРБ за 2013 година.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 7, ал. 2 от ПОИСДТВ на лицата да се изплатят възнаграждения в размер на 13,76 % върху брутните месечни възнаграждения.
Забележка: Комисия „Бюджет и финанси” подкрепи с 4 на 1 гласа Вариант II.


44. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно възстановяване на внесени гаранции за участие по приключена процедура за възлагане на обществена поръчка по ОПАК в изпълнение на подприоритет 1.5. на ОПАК „Прозрачна и ефективна съдебна система” във връзка с договор № С11-15-5/04.09.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се възстановят гаранциите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение”, по проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” в изпълнение на договор № С11-15-5/04.09.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд на следните участници:
- ....... в размер на .....
- .......... в размер на ....


45. ОТНОСНО: Проект на отговор по молба от ... – журналист в сайта „Съдебни репортажи”  относно избор на обслужваща банка в органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на отговор до ... ... –  журналист в сайта „Съдебни репортажи”.
НЕ ВЪЗРАЗЯВА да предостави исканата информация на ... ... –  журналист в сайта „Съдебни репортажи”, след подаване на молбата по надлежния ред.


46. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Бургас с молба за становище отправени искания от Апелативна прокуратура гр. Бургас включват ли се в обхвата на т. 2 от решение на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 41/22.10.2013 г., и проект на писмо.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА проект на писмо до административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас, с копие до и.ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура гр. Бургас.


47. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Монтана до Министерство на правосъдието с искане за предприемане на спешни мерки за укрепване на фасадна облицовка, с копие до ВСС.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Административен съд гр. Монтана № 217 от 22.11.2013 г. до Министерство на правосъдието с искане за предприемане на спешни мерки за укрепване на фасадна облицовка.


48. ОТНОСНО: Писмо от .... – Районен съд гр. Благоевград с молба за даване на указания по гр.д. № ..... по описа на БРС относно изплащане на сума, представляваща присъдени по делото разноски.
Становище от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвеното становище от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС.
ИЗПРАЩА становището на .......................... – съдия в Районен съд гр. Благоевград.


49. ОТНОСНО: Запитване от .... – завеждащ служба в ОСлО при Окръжна прокуратура гр. Добрич за възстановяване на сума за облекло за 2012 г., след излизане в отпуск поради бременност и раждане по чл. 163 от КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съгласно Указания за реда, начина и условията за изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители на основание чл.чл. 221, 277(1), 292(1) и 352 от Закона за съдебната власт и чл. 44, ал. 3 от Правилника за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация (отм. с решение на ВСС, Протокол № 8/28.02.2013 г.) .... – завеждащ служба в ОСлО при Окръжна прокуратура–Добрич, не следва да възстановява дължима сума за облекло за 2012 г. При излизане в отпуск, в случаите когато средствата са изплатени, магистратът не дължи тяхното възстановяване.


50. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 41/26.11.2013 г. от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт относно проект на решение в изпълнение на решението на ВСС по т. 1.1. и 1.2. по протокол № 44/13.11.2013 г., във връзка с преструктуриране на органите на военното правораздаване. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 41/26.11.2013 г. на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт.


51. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 41/26.11.2013 г. от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт относно решение на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 45/20.11.2013 г., във връзка с преструктуриране на военните съдилища и прокуратури.
Мотиви: Решението на комисия ”Бюджет и финанси” ще бъде внесено за разглеждане от Висшия съдебен съвет след получена официална информация от Военен съд гр. Варна и Военен съд гр. Плевен за наличните дълготрайни материални активи и материални запаси и предложението за безвъзмездното им предоставяне на други органи на съдебната власт, съгласно чл. 28 от Закона за държавната собственост.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 41/26.11.2013 г. на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт.


52. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 41/26.11.2013 г. от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт относно писмо от зам. председателя на Военен съд гр. Плевен във връзка с възникващи въпроси при преструктуриране на органите на военното правораздаване, обсъдено и прието от КАОСНОСВ по протокол № 39/12.11.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от зам. председателя на Военен съд гр. Плевен във връзка с възникващи въпроси при преструктуриране на органите на военното правораздаване, обсъдено и прието от КАОСНОСВ по протокол № 39/12.11.2013 г.
 

53. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 42/27.11.2013 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно писмо от Богдана Желявска – съдия от Международната Хагска мрежа във връзка с покана за участие в 8-мия форум по правата на детето, който ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия на 17 и 18 декември 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Богдана Желявска – съдия от Международната хагска мрежа за участие в 8-мия форум по правата на детето, в гр. Брюксел, Белгия, за периода 16-18 декември 2013 г.
2. Разходите за нощувката на 16 декември 2013 г. са за сметка на Софийски градски съд.
3. Пътните разходи и разходите за нощувка на 17 декември 2013 г. ще бъдат поети от Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
4. Разходите за дневни са за сметка на Софийски градски съд.
5. Разходите за медицинска застраховка са за сметка на Софийски градски съд.


54. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 45/28.11.2013 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Монтана за даване на съгласие за трансформиране на една заета длъжност „касиер” в една длъжност „старши специалист-счетоводител” и преназначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност, с възложени функции на „касиер”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Районен съд гр. Монтана да трансформира една заета длъжност „касиер” в длъжност „старши специалист-счетоводител” и преназначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност, с възложени функции на „касиер”.


55. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки.
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 ВСС да подпише договор с „Български пощи” ЕАД за използване на услугите, предлагани от „Български пощи” ЕАД, за срок от една година.


56. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 62/26.11.2013 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно планиране на длъжностите за „младши съдии” за 2014 г. и обявяване на конкурс за заемането им, по предложение на административните ръководители на органите на съдебната власт.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Свободните щатни бройки не са обезпечени със средства за работни заплати.


57. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 62/26.11.2013 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно планиране на длъжностите за „младши прокурори” за 2014 г. и обявяване на конкурс за заемането им, по предложение на главния прокурор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Свободните щатни бройки не са обезпечени със средства за работни заплати.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


59. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА членовете на комисия „Бюджет и финанси”, в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС, в състав не по-малко от трима членове, да вземат решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт.


60. ОТНОСНО: Постъпило писмо от Прокуратурата на Република България с вх. № 11-03-1390/21.11.2013 г., с искане за вътрешно компенсирани промени.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно-компенсирани промени по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” със ....., в т.ч.
§§ 10-91 „Други разходи за СБКО /тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК/” със ....
УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., в т.ч.
§§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение” със ....
1.2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., в т.ч.
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с ....
НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА” с ...., в т.ч.
§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи” с ....
УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” със .... в т.ч.:
§§ 10-30 „Текущ ремонт” с ....
§§ 10-15 „Материали” с ....


61. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на ВСС относно подготовка за годишното счетоводно приключване на органите на съдебната власт за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо относно подготовка за годишното счетоводно приключване на органите на съдебната власт за 2013 г.
 

62. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Панагюрище за 2013 г. по § 52-03 „Придобиване на други машини и съоръжения” със .... за доставка и монтаж на копирна машина RANK XEROX WC 5222.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


63. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 43/26.11.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Варна за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на съда за закупуване на компютърна техника.


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. Варна за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър и два комутатора, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Варна с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Варна с ....


64. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Софийски градски съд за определяне на допълнително възнаграждение на съдия ...... – зам. председател и ръководител на Търговско отделение в СГС, с присъдена образователна и научна степен „доктор” по граждански и семейно право.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ на съдия .... – зам. председател и ръководител на Търговско отделение в СГС, да бъде определено допълнително парично възнаграждение, в размер на 10 % за придобита научна степен „доктор” към определената индивидуална основна заплата.
Допълнителното парично възнаграждение за научна степен „доктор” влиза в сила от датата на вземане на решение от ВСС.


65. ОТНОСНО: Запитване от и.ф. председател на Районен съд гр. Кула във връзка с решение на ВСС по протокол № 46/21.11.2013 г., т. 36.
Мотиви: Законът за задълженията и договорите предвижда 3 – годишна погасителна давност за вземанията за възнаграждения за труд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да се изплатят допълнителни възнаграждения по решение на ВСС т. 36.2. от протокол № 46/21.11.2013 г. за минал период от три години.


70. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1316 в Окръжен съд гр. Силистра.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от одитния ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Окръжен съд гр. Силистра.
2. Одобрява предприетите действия и изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация по т. 1 и т. 2 от Таблица с препоръки за подобряване на одитираните процеси.


71. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ1317/У в Районен съд гр. Силистра.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент.
2. Одобрява изпълнението на препоръките за подобряване на одитираните процеси в Районен съд гр. Силистра, съгласно представената писмена информация.
3. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител за изпълнение на неизпълнените по време на одитния ангажимент препоръки.


72. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание Постановление № 268 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 .... и писмо № 61-00-159/04.12.2013 г. на Министерство на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание Постановление № 268 на Министерския съвет от 22.11.2013 г. и писмо № 61-00-159/04.12.2013 г. на Министерство на финансите, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ (СУБСИДИИ) – НЕТО С .....
в т.ч. по показател и подпоказател, както следва:
Получени трансфери /субсидии, вноски/ от ЦБ (нето) ....
Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) ....

ІІ. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ С .....
в т.ч. по показатели, както следва:
Текущи разходи ....
Издръжка и други текущи разходи	....
в т.ч. по бюджетната сметка на:
Прокуратура на РБ: .....


73. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г., на основание ПМС 268 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 .....

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г. на основание ПМС 268 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, с ...., разпределени както следва:
 - по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” ....
 - по § 10-00 „Издръжка” ....


74. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 05.12.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 05.12.2013 г.

1. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание писмо с вх. № 04-14-117/02.12.2013 г. на Министерство на финансите във връзка с осигуряване на средства за изпълнение на сключени договори между органи на съдебната власт и МТСП, дирекция „Бюро по труда” – по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.
2. Изплащане на възнаграждението на членовете на конкурсната комисия за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

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

3.1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за превод на дължима сума – обезщетение по застрахователно събитие.
3.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изпълнение на предписания от ОУ „ПБЗН” – гр. Силистра.
3.3. Корекция на бюджетната сметка на Административен съд София -град.
3.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
3.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ГД “Охрана” към Министерство на правосъдието и на РС „ПАБ”-Крумовград.
3.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за ремонт на входна врата и фоайе, подмяна мраморна настилка пред входа и ремонт на покривна конструкция на парокотелно и нафтово стопанства и изграждане на ел. инсталация в сутерен и архив и оборудване на вход-изход със система на контрол на достъпа и видеонаблюдение. 
3.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за корекция на бюджетната сметка с размера на обезщетение по застрахователно събитие.

3.8. Искане от административния ръководител на районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за подмяна на осветителни тела и ремонт на етажни ел. табла.

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

4.1. Искане от административния ръководител на Военно апелативен съд за осигуряване на средства за покриване на текуща издръжка до края на годината.
4.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
4.3. Извлечение от протокол № 42/19.11.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Плевен за първоначално внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден във функциониращата система САС „Съдебно деловодство”.
4.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.
4.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината и възнаграждения на съдебни заседатели.
4.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
4.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за корекция по бюджетната сметка за 2013 г.
4.8. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.
4.9. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.
4.10. Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”.
4.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на каса по ЗЗКИ.
4.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.
4.13. Извлечение от протокол № 42/19.11.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Районен съд гр. Велики Преслав за закупуване на звукозаписващо устройство за съдебна зала.
4.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.
4.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност.
4.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
4.17. Извлечение от протокол № 42/19.11.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Районен съд гр. Кърджали за закупуване на 1 брой принтер и 7 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства.
4.18 Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия и възнаграждения за първите три дни от временна нетрудоспособност.
4.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
4.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”.
4.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
4.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.
4.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
4.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на хонорари на вещи лица през месец декември.
4.25. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.
4.26 Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.
4.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол 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.

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

6. Разни

6.1. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор с „Български пощи” ЕАД.
6.2. Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС.
6.3. Постъпило писмо от Прокуратурата на Република България с вх. № 11-03-1390/21.11.2013 г., с искане за вътрешно компенсирани промени.
6.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
6.5. Извлечение от протокол № 43/26.11.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Варна за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на съда за закупуване на компютърна техника.
6.6. Предложение от административния ръководител на Софийски градски съд за определяне на допълнително възнаграждение на съдия ... – зам. председател и ръководител на Търговско отделение в СГС, с присъдена образователна и научна степен „доктор” по граждански и семейно право.
6.7. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1316 в Окръжен съд гр. Силистра.
6.8. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ1317/У в Районен съд гр. Силистра.
6.9. Корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание Постановление № 268 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 .... и писмо № 61-00-159/04.12.2013 г. на Министерство на финансите.
6.10. Предложение за корекция по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г., на основание ПМС 268 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 ....
6.11. Предложение за вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
6.12. Правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт съгласно ПОИСДТВ.





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




