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 П Р О Т О К О Л   №  50
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  7 ноември  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:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2012 г. по § 02-08 „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение”.
Средствата са за сметка на § 10-00 „Издръжка” от бюджетната сметка на Висш съдебен съвет.


2. ОТНОСНО: Корекция на бюджетната сметка на Върховен административен съд, в т.ч. и на бюджетната сметка на почивните бази за 2012 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Извършва вътрешно компенсирани промени по бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2012 г., в т.ч. и на бюджетната сметка на почивните бази, съгласно приложението.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съгласно Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2012 г. утвърдени с решение на ВСС по пр. № 3/19.01.2012 г. за сумите за изплащане на обезщетения на персонала следва да се представят във ВСС необходимите документи за дължимото обезщетение /писмо и копие от заповед за прекратяване на трудовото правоотношение/.
ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Благоевград за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, до представяне на необходимите документи.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия 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:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Провадия за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София – област за осигуряване на средства за изплащане на СБКО за последните четири месеца.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд София - област за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на СБКО за последните четири месеца.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян 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 компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Смолян за 2012 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг и изплащане на СБКО за последните четири месеца.
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 Административен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка” за прогнозиран недостиг до края на годината.
Препоръчва на административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора, 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. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Стара Загора за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на СБКО за последните четири месеца.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг, суми за СБКО, облекло и хонорари на вещи лица и съдебни заседатели.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Велинград за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на недостиг по параграфа до края на годината.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на ВСС за 2012 г.
Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Велинград, разходите по § 10-00 „Издръжка” да се извършват в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2012 г., като се има предвид, че при недостиг на бюджетни средства, максимално допустимия размер на задълженията към доставчици към 31.12.2012 г. може да бъде на стойност ….........
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Велинград за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за покриване на разходи за СБКО, облекло, вещи лица и съдебни заседатели до края на годината.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на ВСС за 2012 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин 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 и вещи лица 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. Девин 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. Девин за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица до края на годината.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на СБКО за последно тримесечие и възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


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


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана 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:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Монтана за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за сметка на работодателя за първите три дни от временната нетрудоспособност.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г. на Апелативен съд гр. Варна, с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за сметка на работодателя за първите три дни от временната нетрудоспособност на основание § 22о от ПЗР на КСО, както следва:
1. НАМАЛЯВА §§ 01-00 „Заплати”.
2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за сметка на работодателя за първите три дни от временната нетрудоспособност.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Велинград, с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за сметка на работодателя за първите три дни от временната нетрудоспособност на основание § 22о от ПЗР на КСО, както следва:
1. НАМАЛЯВА §§ 01-00 „Заплати”.
2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за корекция на бюджетната сметка за 2012 г., 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 компенсирана промяна по бюджетната сметка на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Добрич за 2012 г., свързано 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 Районен съд гр. Добрич.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Търговище за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг за газ за отопление, пощенски услуги, материали, зимни гуми за служебен автомобил, трудова медицина и профилактични прегледи на магистрати, подновяване на електронни подписи, акцидентни материали и абонамент за „Апис”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Търговище за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата са за сметка на § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг за газ за отопление, пощенски услуги, материали, трудова медицина и профилактични прегледи на магистрати и съдебни служители, акцидентни материали, абонамент за „Апис”, пощенски и телекомуникационни услуги, тонер касети за принтери, средства за смяна на батерии за 3 бр. UPS и поддръжка на софтуер.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Бургас за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата са за сметка на § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг за материали, абонамент правно-информационен и счетоводен софтуер, електроенергия, вода, кореспонденция, профилактични прегледи, командировки, плащания на вещи лица, закупуване на 2 бр. персонални компютри и изграждане на система за видеонаблюдение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Девня за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата са за сметка на § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.
2. ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Девня за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. за закупуване на 2 броя персонални компютри, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.
3. Искането в частта за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Девня по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за изграждане на система за видеонаблюдение, ще се разглежда допълнително.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг за газ за отопление, електроенергия, трудова медицина и профилактични прегледи на магистрати и съдебни служители, акцидентни материали, плащания към вещи лица и абонамент за „Апис”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Търговище за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата са за сметка на § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за корекция на бюджетната сметка за 2012 г. поради недостиг на средства за заплати за м. декември, изплащане на хонорари на вещи лица и съдебни заседатели и покриване на разходи за гориво.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Искането в частта за увеличаване на бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Габрово по § 01-00 „Заплати” поради недостиг на средства за заплати до м. декември ще бъде включено в обща корекция на бюджетните сметки на органите на съдебната власт.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за покриване на разходи за вещи лица и съдебни заседатели до края на годината.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка” за покриване на разходи за гориво.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за корекция на бюджетната сметка за 2012 г., с цел осигуряване на средства за текуща издръжка, облекло и хонорари на вещи лица и съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Варна за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата са за сметка на бюджета за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Варна за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с цел осигуряване на средства за облекло.
Средствата са за сметка на бюджета за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
3. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ПМС № 367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2012 г. средствата за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО се осигуряват за сметка на средствата за заплати и се отчитат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” от ЕБК.
Във връзка с горното УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Варна искането за увеличаване на бюджетната сметка по § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за сметка на работодателя за първите три дни от временната нетрудоспособност на основание § 22о от ПЗР на КСО, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда, като бъде отправено искане към ВСС за вътрешно компенсирана промяна.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за корекция на бюджетната сметка за 2012 г. поради недостиг на средства за заплати за м. декември, изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия, покриване на разходи за гориво, материали, ремонт на компютър и принтер, електронен подпис, закупуване на мрежово мултифункционално устройство, скенер и за предписание от ГД „Охрана”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Искането в частта за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Радомир по § 01-00 „Заплати” поради недостиг на средства за заплати за м. декември ще бъде включено в обща корекция на бюджетните сметки на органите на съдебната власт.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Радомир и Софийски районен съд за 2012 г. с цел осигуряване на средства за командирован съдия, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Радомир за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Радомир по § 10-00 „Издръжка” за покриване на разход за гориво до края на отоплителния сезон.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.
4. Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Радомир, разходите по § 10-00 „Издръжка” за материали, ремонт на компютър, принтер и електронен подпис да се извършат в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2012 г., като се има предвид, че при недостиг на бюджетни средства, максимално допустимия размер на задълженията към доставчици към 31.12.2012 г. може да бъде на стойност .............
5. ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмото за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Радомир по §§ 52-01 „Придобиване на компютри, хардуер, принтери” за закупуване на скенер.
6. Искането в частта за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Радомир по §§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” за закупуване на мрежово мултифункционално устройство и по §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” за предписание от ГД „Охрана”, ще бъде включено в друга точка за корекция на бюджетните сметки на органите на съдебната власт.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг за закупуване на дизелово гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Велики Преслав за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата са за сметка на § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг, възнаграждения на вещи лица и порцион на военни съдии за последно тримесечие. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военен съд гр. Пловдив за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
Средствата са за сметка на § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военен съд гр. Пловдив за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата са за сметка на § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово 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. Елхово за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на дизелово гориво.
Средствата са за сметка на § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Елхово за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
Средствата са за сметка на § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.
3. ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Елхово за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. за закупуване на 5 броя персонални компютри и 1 брой UPS, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.
4. С решение на ВСС по т. 21 от протокол № 17/16.04.2008 г. е определен максимален размер на суми за закупуване на каса по ЗЗКИ. За районните съдилища сумата е в размер на ..................
4.1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Елхово по § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” за закупуване на каса с цел спазване изискванията на ЗЗКИ за съхраняване на документи.
Средствата са за сметка на § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг за закупуване на материали, консумативи за принтери и копирни машини, изработка и монтаж на метални решетки на съдебни зали и разходи за външни услуги.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Поморие за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” с цел осигуряване на средства за текуща издръжка.
Средствата са за сметка на § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за абонамент за „Апис”, акцидентни материали и обслужване от служба трудова медицина.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Административен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка” за прогнозиран недостиг до края на годината, поради налични средства по параграфа.
Препоръчва на административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново, разходите за абонамент за АПИС, акцидентни материали и обслужване от служба трудова медицина до края на годината да се извършат в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2012 г.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за извършване на вътрешно компенсирана промяна между § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”.

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. Хасково за 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на един скенер, който ще бъде използван за обработка на файлове, във връзка с изграждането на система за електронен обмен на данните между окръжните съдилища и Агенцията по вписванията.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препраща писмо с вх. № 11-06-820/02.11.2012 г. от Окръжен съд гр. Видин на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на скенер за обработка на файлове, във връзка с изграждането на система за електронен обмен на данните между окръжните съдилища и Агенцията по вписванията.


31. ОТНОСНО: Писма от административните ръководители на Окръжен съд гр. Шумен, Районен съд гр. Лом и Военен съд гр. Плевен с искания за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Приложение: Извлечения от протокол № 46/30.10.2012 г. на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Шумен за 2012 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Шумен с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
Препоръчва на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен разхода за закупуване на два броя принтери да бъде извършен в рамките на утвърдените средства по § 10-00 „Издръжка” за 2012 г. на съда.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Лом за 2012 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Лом с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Военен съд гр. Плевен за 2012 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
3.2. УВЕЛИЧАВА § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер”.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за авариен ремонт на електрическа инсталация след пожар.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Добрич за 2012 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” за авариен ремонт на електрическа инсталация.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2012 г.
2. ИЗПРАЩА искането от Окръжен съд гр. Добрич в частта за проектиране и изграждане на нова ел. инсталация на Министерство на правосъдието, по компетентност.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за газифициране на сградата.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Дупница за 2012 г. за газифициране на сградата.
2. ПРЕДЛАГА на административния ръководител да си достави дизелово гориво за отопление на съдебната палата през отоплителния сезон 2012 г. – 2013 г.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина, табло за мълниезащита и бариера за паркинга.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Радомир за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за доставка и монтаж на табло за мълниезащита.
3. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Радомир за поставяне на бариера на паркинга, поради липса на средства.
4. ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Радомир за 2012 г. по § 52-03 „Доставка на други машини и съоръжения” за доставка и монтаж на копирна машина, поради липса на средства.


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на автоматична телефонна централа, ремонт на помещения, преместване на ел. табла и поставяне на окачен таван.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2012 г. по § 52-03 „Доставка на други машини и съоръжения” за доставка и монтаж на АТЦ до представяне на оферта с цел преценка за качество и изгодност на доставката.
2. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2012 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” за ремонт на съдебната палата, поради липса на средства. Предлага на административния ръководител да поднови искането си през 2013 г.


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за изграждане на система за видеонаблюдение.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА искането от Районен съд гр. Девня в частта за изграждане на система за видеонаблюдение на Министерство на правосъдието, по компетентност.


37. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно Вътрешни правила за работната заплата на изборните членове на Висшия съдебен съвет.
Приложение: Проект на Вътрешни правила за работната заплата на изборните членове на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за предварително запознаване проекта на Вътрешните правила за работната заплата на изборните членове на Висшия съдебен съвет.


38. ОТНОСНО: Повторно разглеждане на 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 :

Изпраща решение на Комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 49/31.10.2012 г. т. 23 на Комисия по правни въпроси, за сведение.


39. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Хасково да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжен съд гр. Хасково,  във връзка с искането им за монтиране на един брой ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


40. ОТНОСНО: Становище от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС относно искане за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за изплащане на дължими обезщетения, лихви и разноски.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА молбата на административния ръководител – председател на Районен съд гр. Бургас за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за изплащане на дължими обезщетения, лихви и разноски.
Да се изпрати писмо на административния ръководител – председател на Районен съд гр. Бургас да приложи доказателства за влизане в сила на решението на Районен съд гр. Поморие и да завери приложените съдебни решения.


41. ОТНОСНО: Писмо от Министъра на правосъдието относно проект на Концепция за електронно правосъдие. 
Приложение: 
1. Проект на Концепция за електронно правосъдие;
2. Проект на Решение на Министерския съвет; 
3. Проект на доклад на министъра на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Обединява разглеждането на т. 41 и т. 57 от дневния ред.
( виж решение по т. 57 )


42. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с приложена преписка вх. рег. № 94-П-101/2012 г. образувана по молба от г-н Паско Т. Запрянов.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на правосъдието с приложена преписка вх. рег. № 94-П-101/2012 г. образувана по молба от г-н Паско Т. Запрянов.


43. ОТНОСНО: Запитване от зам. председател на Апелативен съд гр. Бургас, във връзка с изплащане на обезщетения по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ при пенсиониране на съдия Димитър Илиев Димитров, и проект на отговор.
Мотиви: Въпросът за признаване на трудовия стаж на стажант-съдия е разгледан в чл. 164, чл. 297 и & 18 (преходни и заключителни разпоредби) от ЗСВ. Обхванати са различни хипотези. В запитването не е ясно определена хипотеза в която попада съдия Димитров като стажант-съдия (дипломиран ли е бил тогава, със специалност „Право”; с трудов договор към Министерство на правосъдието или не). В някои ситуации това дори не е трудов и/или осигурителен стаж и следователно не може да служи за акумулиране на обезщетения по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ.
Признаването на трудовия стаж на „младши съдия” във всеки аспект е очевидно, тъй като съгласно т. 5 на чл. 163 от ЗСВ една от съдийските длъжности е тази на „младши съдия”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на отговор по запитване от зам. председател на Апелативен съд гр. Бургас, във връзка с изплащане на обезщетения по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ при пенсиониране на съдия Димитър Илиев Димитров.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на 3 000л. дизелово гориво за отопление.

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. Бяла Слатина по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на 3 000л. дизелово гориво.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за закупуване на един брой сървър и един брой UPS.
Приложение: Извлечение от протокол № 45/23.10.2012 г. от заседанието на КПКИТС.
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. Троян по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на един брой сървър и един брой UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 52-00 „Капиталови разходи”.


47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на един брой сървър.
Приложение: Извлечение от протокол № 45/23.10.2012 г. от заседанието на КПКИТС.
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. Ловеч по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на един брой сървър.
Средствата са за сметка на § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване на 20 броя компютърни конфигурации.
Приложение: Извлечение от протокол № 45/23.10.2012 г. от заседанието на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на 20 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


49. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието № 11-00-794/01.11.2012 г. до Окръжен съд гр. Враца, с копие до ВСС, относно предприети от тяхна страна действия за извършване на основен ремонт на сградата.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието № 11-00-794/01.11.2012 г. до Окръжен съд гр. Враца, с копие до ВСС, относно предприети от тяхна страна действия за извършване на основен ремонт на сградата.


50. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 45/23.10.2012 г. от заседанието на КПКИТС относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на сървър.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 45/23.10.2012 г. от заседанието на КПКИТС относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на сървър.


51. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 45/23.10.2012 г. от заседанието на КПКИТС относно искане от председателя на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на видеоконферентно оборудване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 45/23.10.2012 г. от заседанието на КПКИТС относно искане от председателя на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на видеоконферентно оборудване.


52. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 45/23.10.2012 г. от заседанието на КПКИТС относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на софтуер за архивиране (IBM TIVOLI STORAGE MANAGER) и дисково – мрежово пространство (NAS или SAN).
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 45/23.10.2012 г. от заседанието на КПКИТС относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на софтуер за архивиране (IBM TIVOLI STORAGE MANAGER) и дисково – мрежово пространство (NAS или SAN).


53. ОТНОСНО: Командироване на г-жа Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в администрацията на ВСС, за участие в среща на проектния екип "Подбор на насоките, препоръките и стандартите на ЕМСС” на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на 10 декември 2012 г. в гр. Вилнюс, Литва.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована г-жа Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в администрацията на ВСС, за участие в среща на проектния екип "Подбор на насоките, препоръките и стандартите на ЕМСС” на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 9 - 11 декември 2012 г. в гр. Вилнюс, Литва.
Разходите за пътни, нощувки, дневни и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


54. ОТНОСНО: Командироване на г-жа Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русе, за участие в среща на проектния екип „Съдебни стандарти III” на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 3 – 4 декември 2012 г. в гр. Рим, Италия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована г-жа Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русе, за участие в среща на проектния екип „Съдебни стандарти III” на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 2 – 5 декември 2012 г. в гр. Рим, Италия.
Разходите за пътни, нощувки, дневни и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


55. ОТНОСНО: Писмено несъгласие от г-н Кирил Гогев – 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 Кирил Гогев – член на ВСС от предходния състав. 
2. Изпраща на Комисия „Публична комуникация”.


56. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за доставка на алуминиеви радиатори за част от сградата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Смолян за 2012 г. по § 10-15 „Материали” за доставка на алуминиеви радиатори.


57. ОТНОСНО: Писмо от Диана Ковачева - Министър на правосъдието относно финансовото обезпечаване на предложената Концепция за електронно правосъдие.
Обединено с т. 41 от дневния ред относно: Проект на Концепция за електронно правосъдие.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” на ВСС, съвместно с Комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" 
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Висшият съдебен съвет изразява съгласие за включването му като бенефициент и за допълване на заседанието на Комитета за наблюдение за Индикативната годишна работна програма за 2013 г. на ОПАК, както следва:
По подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост” – за надграждане на централизирания портал и постигане на оперативна съвместимост на информационните системи на органите на съдебната власт.
По подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” за надграждане на Интегрираната информационна система за управление на човешките ресурси в съдебната власт.
2. Министерство на правосъдието следва да предостави на Висшия съдебен съвет по-точни финансови параметри за стойността на проектите, за да се извършат финансови анализи по бюджета на съдебната власт като възможен източник за финансиране.
3. ЗАДЪЛЖАВА комисиите „Бюджет и финанси” и „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” да се включат активно в разработването на цялостна визия относно дейностите, сроковете и финансирането в областта на електронното правосъдие в краткосрочен и средносрочен план, участието на ВСС и останалите органи на съдебната власт.
4. ПРЕДЛАГА на Министерство на правосъдието в Работната група за разработване на цялостна визия относно дейности, срокове и финансиране в областта на електронното правосъдие като експерти да бъдат включени Валери Михайлов – директор дирекция „ИС” и Маргарита Радкова – директор дирекция „Финанси и бюджет” в АВСС.


58. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно допълнение в чл. 3, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде осъществена работна среща между комисия „Бюджет и финанси”, експерти от администрацията на Висшия съдебен съвет и одитори от дирекция „Вътрешен одит” във ВСС с представители на Министерството на финансите и Националната агенция по приходите.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител да организира работна среща с представители на Министерството на финансите и Националната агенция по приходите.
3. Във връзка с допълнение в чл. 3, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, ВЪЗЛАГА на административните ръководители на районните съдилища да изпратят информация за приходите от такси, събрани от държавните съдебни изпълнители за периода 01.11.2011 г. до 31.10.2012 г., в срок до 30.11.2012 г., на e-mail: d.ruseva@vss.justice.bg" d.ruseva@vss.justice.bg.


59. ОТНОСНО:Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде завишена бюджетната сметка на Районен съд гр. Лом за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за изплащане на присъдено обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


60. 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 08.11.2012 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Проект на решение за утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт.



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






