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 П Р О Т О К О Л   №  49
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  31 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: Корекция на бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА промени по бюджетните сметки на Прокуратура на Република България и Висш съдебен съвет за 2012 г., както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2012 г. по § 10-51 „Командировки в страната”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2012 г. по § 10-16 „Вода, горива, енергия”.
3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кубрат за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.

3. ОТНОСНО: Корекция на бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2012 г. по § 10-92 „Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения”.
Средствата са за сметка на § 10-00 „Издръжка” от бюджетната сметка на Висш съдебен съвет.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства поради общ недостиг до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Благоевград за 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Благоевград, поради общ недостиг до края на годината.
3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Благоевград, поради общ недостиг до края на годината.


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

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Ямбол за 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Ямбол, поради общ недостиг до края на годината.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Червен бряг за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за извършване на необходимите текущи разходи на съда.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Благоевград за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” с цел осигуряване на средства за нафта за отопление.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2012 г. 
2. Обръща внимание на административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград 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.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг и вътрешно компенсирана промяна между параграфи от § 01-00 „Заплати” в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Никопол по § 10-00 „Издръжка” за прогнозиран недостиг до края на годината.
Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол, разходите за ел. енергия, телефони, природен газ, СОТ, акцедентни материали, пожароизвестителна инсталация и канцеларски материали да се извършат в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2012 г.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Никопол за 2012 г., с цел осигуряване на средства поради общ недостиг, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати”.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства поради недостиг и 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:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Чепеларе 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. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Чепеларе за 2012 г., с цел осигуряване на средства по § 10-00 „Издръжка”, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати.
2.2. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
2.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка”.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО, болнични и закупуване на каса за съхранение на класифицирана информация.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Съгласно решение на ВСС по протокол № 31/19.07.2012 г. на Административен съд гр. Сливен са отпуснати средства за оборудване на помещение по ЗЗКИ по § 10-00 „Издръжка”.
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Сливен за 2012 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на каса за съхранение на класифицирана информация, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Сливен 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 компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Сливен за 2012 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на облекло на магистрат отсъствал, поради бременност и раждане и трима новопостъпили съдебни служители, както и суми за СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Русе 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 компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Административен съд гр. Русе за 2012 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Русе за изплащане на облекло на магистрат завърнал се от майчинство, както и на трима новопостъпили съдебни служители.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО, облекло, болнични и за персонал по извънтрудови правоотношения.

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. Хасково за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО, облекло за 2012 г., болнични и за персонал по извънтрудови правоотношения, както следва:
1. НАМАЛЯВА §§ 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, суми за СБКО и облекло.
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. 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 Районен съд гр. Враца за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на 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. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Враца за 2012 г. за изплащане на суми за облекло, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Враца.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО.

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 Районен съд гр. Ямбол за 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Ямбол с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО до края на годината.


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

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 Районен съд гр. Несебър за 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Несебър с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло и възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО, изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, облекло на държавен съдебен изпълнител и възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица.

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. Карлово 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. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Карлово за 2012 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Карлово за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на облекло на държавен съдебен изпълнител и изплащане 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”.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, изплащане на СБКО и покриване на разходи за ел. енергия, топлофикация, изработка на очила, пощенски р-ди, канцеларски материали, възнаграждения за ВЛ, компютърна техника и застраховки до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Монтана за 2012 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Монтана с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, и за изплащане на СБКО до края на годината.
2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Окръжен съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка” за покриване на разходи за ел. енергия, топлофикация, изработка на очила, пощенски р-ди, канцеларски материали, възнаграждения за ВЛ, компютърна техника. Препоръчва на административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана 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. Нова Загора за осигуряване на средства поради общ недостиг, изплащане на възнаграждения за съдебни заседатели, суми за СБКО за последното тримесечие и облекло на новоназначен съдебен деловодител.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Нова Загора за 2012 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Нова Загора, поради общ недостиг в параграфа.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Нова Загора за 2012 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Нова Загора за изплащане на облекло на новоназначен съдебен деловодител и СБКО за последните три месеца.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-област за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Административен съд София-област и Върховен административен съд за 2012 г., във връзка с изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Върховен административен съд по § 01-00 „Заплати”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Административен съд София-област по § 01-00 „Заплати”.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за покриване на разходи за дизелово гориво, материали, външни услуги и командировки до края на годината.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Брезник по § 10-00 „Издръжка” за покриване на разходи за дизелово гориво до края на 2012 г.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.
2. Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Брезник разходите за материали, външни услуги и командировки да се извършат в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2012 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за покриване на разходи за абонаментно поддържане на софтуер и хардуер, интернет, СОТ, ел. енергия, телефони, ВЛ, акцедентни материали и канцеларски материали до края на годината.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Трявна по § 10-00 „Издръжка” за прогнозиран недостиг до края на годината.
Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Трявна разходите за абонаментно поддържане на софтуер и хардуер, интернет, СОТ, ел. енергия, телефони, ВЛ, акцедентни материали и канцеларски материали да се извършат в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2012 г.


22. 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 власт, съгласно приложена таблица.


23. ОТНОСНО: Писмо от магистрати от Районен съд гр. Самоков с искане за преразглеждане на взети решения от ВСС относно извършването на разходи по чл. 29, ал. 1, т.2 от ПМС № 367/29.12.2011 г., както и изказване на идея за изменения в ЗСВ, с което да се създаде нова разпоредба в Закона въвеждаща безплатно пътуване на магистрати при или по повод изпълнение на служебните им задължения, аналогична на разпоредбите на чл. 209 от ЗМВР.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА решение на Висш съдебен съвет по т. 41.2. от протокол № 3 от 19.01.2012 г., съгласно което разходи за пътуване по реда на чл. 29, ал. 1, т. 2 от ПМС № 367/29.12.2011 г. не следва да се извършват.
Комисията изразява мнение, че липсва законово основание за изплащане на разходите за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно на магистрати и служители.


24. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 44/17.10.2012 г. на КПКИТС относно техническото обезпечаване на органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решението по т. 3 от протокол № 44/17.10.2012 г. на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”.
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за разрешение част от отпуснатата по § 52-03 сума да бъде прехвърлена в § 10-30.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА част от отпуснатите средства на Окръжен съд гр. Хасково по § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” за доставка и монтаж на котел и радиатори да бъде прехвърлена в § 10-30 „Текущ ремонт”.Точната сума ще бъде уточнена след извършване на ремонта, който е в рамките на вече отпуснатите средства.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за подмяна на прозоречна дограма и саниране на фасада.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за отпускане на средства за подмяна на дограма на Районен съд гр. Елхово, поради изтичане на строителния сезон и липса на средства. Предлага на административния ръководител да поднови искането си през 2013 г.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изграждане на противопожарна инсталация, доставка и монтаж на пожароустойчива врата към архив.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Севлиево за 2012 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” за доставка и монтаж на пожароустойчива врата за архив.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. ИЗПРАЩА искането на Районен съд гр. Севлиево в частта за изграждане на пожароизвестителна система на Министерство на правосъдието, по компетентност.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за ремонт на санитарни възли.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за отпускане на средства за ремонтни дейности на Районен съд гр. Поморие, поради липса на такива. Предлага на административния ръководител да поднови искането си през 2013 г.


29. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд гр. Ардино, с копие до Министерство на правосъдието с искане за отпускане на средства за ремонт на покрив, фасади, саниране и др. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕДЛАГА на Главния секретар на ВСС г-жа Славка Каменова да командирова инж. Шиклев за оглед на място.
2.ПРЕДЛАГА на Главния секретар на Министерство на правосъдието да определи свой представител за съвместно посещение на Съдебна палата – Ардино за преценка на необходимите действия, техният вид и спешност на започването им.


30. ОТНОСНО: Докладна записка от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно връщане гаранция за изпълнение по договор между Висш съдебен съвет и строителна фирма”ЕКСА” ООД от 16.10.2001 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ гаранцията за изпълнение по договор между Висш съдебен съвет и строителна фирма „ЕКСА” ООД от 16.10.2001 г. да бъде освободена и да се възстанови на „ЕКСА” АД по сметка IBAN: BG 94 UBBS 8002 1080 2019 15.


35. ОТНОСНО: Молба от Александър Венков Точевски – съдия в Районен съд гр. Пловдив относно отпускане на средства по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Хасково за изплащане на полагащото му се обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” се е произнесла по поставения от съдия Александър Точевски въпрос. Тъй като няма промяна в обстоятелствата комисията счита, че няма основание за преразглеждане на решението.


36. ОТНОСНО: Предложение от г-н Георги Колев – Председател на Върховен административен съд за изменение на Класификатор на длъжностите в администрацията на основание чл. 431 от ЗСВ, като се допълни длъжността „програмист” и в Раздел Б; ред 10, за колона 7 и 8. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съгласува по изключение само за една щатна бройка „програмист” само за Върховен административен съд.


37. ОТНОСНО: Писмо от Съюза на юристите в България с предложение да бъде включен представител на ВСС в редакционната колегия на списание „Общество и право” и да бъде направен годишен абонамент от 400 бр. за съдилищата, прокуратурите и следствените служби в страната.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Предлага на Висш съдебен съвет да определи член на ВСС за участник в Редакционната колегия на списание „Общество и право”, издание на Съюза на юристите в България.  
2. Във връзка с направеното предложение за годишен абонамент от 400 бр. за съдилищата, прокуратурите и следствените служби в страната следва да се предостави информация във ВСС за цената на абонамента, както и разбивка за кои органи на съдебната власт и за по колко броя на орган се отнася предложението.


38. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Софийски районен съд до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС, с молба за извършване на необходимия спешен ремонт, във връзка с възникнал проблем при опит за въвеждане в експлоатация на отоплението и климатизацията на ет. 4 и ет. 5 в сградата на ул. Съборна № 9.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от и.ф. председател на Софийски районен съд до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС, с молба за извършване на необходимия спешен ремонт, във връзка с възникнал проблем при опит за въвеждане в експлоатация на отоплението и климатизацията на ет. 4 и ет. 5 в сградата на ул. Съборна № 9.


39. ОТНОСНО: Писмено съгласие от проф. Лазар Груев – председател на Върховния касационен съд 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. Лазар Груев – председател на Върховния касационен съд.
2. Изпраща на Комисия „Публична комуникация”.


40. ОТНОСНО: Писмено съгласие от г-н Георги Колев – председател на Върховен административен съд 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 г-н Георги Колев – председател на Върховния административен съд.
2. Изпраща на Комисия „Публична комуникация”.


41. ОТНОСНО: Писмено съгласие от г-жа Мая Кипринска – член на ВСС от предходния състав 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 г-жа Мая Кипринска – член на ВСС от предходния състав. 
2. Изпраща на Комисия „Публична комуникация”.
42. ОТНОСНО: Писмено съгласие от г-н Георги Гатев – член на ВСС от предходния състав 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 г-н Георги Гатев – член на ВСС от предходния състав. 
2. Изпраща на Комисия „Публична комуникация”.


43. ОТНОСНО: Писмено несъгласие от г-н Пламен Стоилов – член на ВСС от предходния състав 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 г-н Пламен Стоилов – член на ВСС от предходния състав.
2. Изпраща на Комисия „Публична комуникация”.


44. ОТНОСНО: Писмено несъгласие от г-н Стефан Петров – член на ВСС от предходния състав 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 г-н Стефан Петров – член на ВСС от предходния състав. 
2. Изпраща на Комисия „Публична комуникация”.


45. ОТНОСНО: Писмо от Велислава Делчева – председател на Управителния съвет на „Програма за развитие на съдебната система” относно провеждане на среща с членовете на настоящия ВСС за представяне на постиженията на съдилищата, участващи в програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изразява положително становище относно взаимодействието и провеждането на среща с членовете на настоящия ВСС за представяне на постиженията на съдилищата, участващи в програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори”. Датата за съвместна среща ще бъде определена допълнително.
46. ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация от Доротея Григорова, журналист от вестник „Труд” (рег. № 48/25.10.2012 г.).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема проекта на писмо до Доротея Григорова – журналист от вестник „Труд”.


47. ОТНОСНО: Докладна записка от Латинка Светозарова - директор дирекция „Връзки с обществеността и протокол" за одобряване на протоколен разход.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА извършения разход за протоколен подарък връчен на Министъра на правосъдието на Република Азербайджан по време на срещата на 23.10.2012 г. във Висшия съдебен съвет с Представляващия ВСС - Соня Найденова. 


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО и възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Стара Загора 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. Стара Загора за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


50. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 31/24.10.2012 г. на Комисия „Международна дейност” на ВСС относно необходимост от определяне на двоен размер на дневни пари на всички командировани лица за участие в опознавателно посещение по покана на Върховен съдия Антони Горски – председател на Националния съвет на съдебната власт на Полша.
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 на основание чл. 17 от Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина и във връзка с командироване на членове на ВСС в гр. Варшава, Полша да бъде определен двоен размер на дневни пари на всички командировани лица, съгласно Приложение № 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.


51. ОТНОСНО: Указания за разработване на проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”, получени от Моника Димитрова-Бийчър – директор и ръководител на Управляващия орган на ОПАК, изпратени от комисия „Международна дейност” за запознаване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение указания за разработване на проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”, получени от Моника Димитрова - Бийчър – директор и ръководител на Управляващия орган на ОПАК.


52. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Софийски районен съд относно осигуряване на финансиране и провеждане на съответните процедури за проектиране, изработка и доставка на необходимото оборудване – мебели, компютри, специално архивно оборудване и др. за СРС, във връзка с предстоящото скорошно преместване на голяма част от съда в интензивно ремонтиращата се сграда, находяща се в гр. София, бул. Цар Борис III № 54 и увеличаване на щатните бройки.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Отлага разглеждането на т. 52 за следващо заседание на комисията.


53. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Кюстендил относно отпускане на нови щатни бройки.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Отлага разглеждането на т. 53 за следващо заседание на комисията.


54. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Варна за участие в разработването и реализирането на проекти на теми: „Участие на представители на практиката в усъвършенстването на обучението по специалност „Право”, „Обучение на студенти в майсторски класове по Наказателно право, Гражданско право и Търговско право към Окръжен съд – Варна” и „Обучение на съдебни заседатели”.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Окръжен съд гр. Варна за участие в разработването и реализирането на проекти на теми: „Участие на представители на практиката в усъвършенстването на обучението по специалност „Право”, „Обучение на студенти в майсторски класове по Наказателно право, Гражданско право и Търговско право към Окръжен съд – Варна” и „Обучение на съдебни заседатели”.  


55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за неотложен ремонт на съдийски кабинет.
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. Велико Търново по §§ 10-30 „Текущ ремонт” за неотложен ремонт на съдийски кабинет.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на ВСС за 2012 г.


56. ОТНОСНО: Заповед № 95-00-346/31.10.2012 г. на основание чл. 8, ал. 3, предл. 2 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Заповед № 95-00-346/31.10.2012 г. на основание чл. 8, ал. 3, предл. 2 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.


57. 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 :

ПРИЕМА изменения на вътрешни правила за организацията на дейността на комисия „Бюджет и финанси”.


58. 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 01.11.2012 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.





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




