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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  50
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  11 декември 2013 г.



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

ОТСЪСТВА: Камен Иванов


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.


1. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България за корекция на бюджетните сметки на почивните и учебни бази на Прокуратурата на РБългария, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетните сметки за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България за 2013 г., в рамките на общата бюджетна сметка на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.

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

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за телефонни услуги, интернет, пощенски услуги, абонаментна поддръжка на софтуер, разходи за вещи лица и др., поради липса на източник на финансиране. 
Разходите да се извършат в рамките на бюджетната сметка на съда.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изплащането на разходите за КАСКО, гражданска отговорност, застраховка на имущество и лиценз ПП АПИС да се извърши в рамките на утвърдените бюджетни средства за 2013 г. на Административен съд гр. Габрово.
Не дава съгласие да се извърши корекция на бюджетната сметка за 2013 г. на Административен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка” с .... за КАСКО, гражданска отговорност, застраховка на имущество и лиценз ПП АПИС, поради липса на допълнителни източници на финансиране.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изпълнение на предписания от ОУ „ПБЗН” – гр. Монтана.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Монтана за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на пожарогасители, евакуационно осветление и знаци.
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 Районен съд гр. Козлодуй за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Козлодуй за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и други възнаграждения на персонала” с ...., за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на магистрати, заместващи съдията по вписванията за времето на платения му годишен отпуск.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за превод на дължима сума – обезщетение по застрахователно събитие.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тутракан за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на компютърна, офис техника и видеонаблюдение.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение: 
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Търговище с .... за изплащане на възнаграждения на вещи лица.

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

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас 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 Апелативен съд гр. Бургас 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 Апелативен съд гр. Бургас с ...


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно апелативен съд за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Военно апелативен съд 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:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военно апелативен съд за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2. В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Военно апелативен съд по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военно апелативен съд за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за корекция на 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. Варна за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Варна с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участия в работна група към ВСС за изработването на ПАРОАВАС, в работна група за изготвяне на проект по ОПАК, в кръгла маса за обсъждане на проекта на комуникационната политика на ВСС и в кръгла маса на тема ”Информационна политика на съдебната система”.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за климатична инсталация и копирна 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. Велико Търново за 2013 г. с цел осигуряване на средства за климатична инсталация и копирна техника, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Велико Търново с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Велико Търново с ....


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на компютър и монитор.

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. Пазарджик за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Пазарджик с ...
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Пазарджик с .... за закупуване на компютър и монитор за новоназначения административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Пазарджик.
 

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


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. София за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. София с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. София с .... за изплащане на хонорари на вещи лица, кореспонденция и др.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково 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. Хасково 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. Хасково с .... за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Административен съд гр. Плевен за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Плевен с .....


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО.

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 Административен съд гр. Пловдив за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Пловдив с ....


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Административен съд гр. Силистра за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Силистра с ....


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на презентационна техника.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Софийски районен съд с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Софийски районен съд с .... за закупуване на презентационна техника.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен 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:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Софийски районен съд с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Софийски районен съд с .... за закупуване на автоматизирана информационна система (АИС) за обработка, съхранение и пренос на класифицирана информация.
1.3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Софийски районен съд с .... за закупуване на софтуерни лицензи, необходими за осъществяване на дейността по наказателни дела, във връзка с предстоящото стартиране на интеграцията на СРС и ЕИСПП.
2. Решението на комисията да се изпрати на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”.


21. 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” с ...., съгласно Приложение № 1.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и звукозаписна техника.
Извлечение от протокол № 44/03.12.2013 г. от заседание на КПКИТС.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Асеновград за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Асеновград с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Асеновград с ..... за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и звукозаписна техника.


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


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград 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. Ботевград за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Ботевград с ....


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла 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 компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Бяла за 2013 г. от § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в § 10-00 „Издръжка” с ...., за покриване на недостига в § 10-00 „Издръжка”, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с .... за ел. енергия, вода, разплащания по договори, абонаментно обслужване, възнаграждения на вещи лица и материали.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна 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. Варна 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. Варна с ....


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за обзавеждане на стая и закупуване на компютри, монитори, принтери, скенери и UPS-и.

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 Районен съд гр. Велико Търново за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Велико Търново с ..... за обзавеждане на стая.
2. ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства по бюджетната сметка за 2013 г. с .... за закупуване на компютри, монитори, принтери, скенери и UPS-и, по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.
 

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


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за закупуване на батерии за UPS за сървър и батерии за UPS за компютри.
Извлечение от протокол № 44/03.12.2013 г. от заседание на КПКИТС.

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. Гоце Делчев за 2013 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на батерии за UPS за сървър и батерии за UPS за компютри, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Гоце Делчев с ..... за закупуването на батерии на UPS устройства.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане на трудово възнаграждение на държавен съдебен изпълнител завръщащ се от отпуск по майчинство.


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. Гълъбово за 2013 г. с цел осигуряване на средства необходими за изплащане на полагащото се трудово възнаграждение на държавен съдебен изпълнител завърнал се от отпуск по майчинство, считано от 09.12.2013 г.
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати” с ....


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за монтаж на система за охрана, след прекратяване на договор за охрана с ОД на МВР.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дулово за 2013 г. по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с .... за доставка и монтаж на техника за охрана.


32. ОТНОСНО: Във връзка с направен анализ по § 01-00 „Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала” на Районен съд гр. Елхово и Районен съд гр. Свиленград и поради преминаване на магистрат от един ОСВ в друг, се налага извършване на вътрешно компенсирана промяна.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Районен съд гр. Елхово и Районен съд гр. Свиленград за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала” на Районен съд гр. Елхово с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала” на Районен съд гр. Свиленград с .....


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово 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:
Във връзка с Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г. за безопасни и здравословни условия на труд,
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Карлово за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Карлово с .... за покриване на разходите свързани със спазването на здравословните и безопасни условия на труд.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Карлово за 2013 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с ..... за покриване на разходите свързани със спазването на здравословните и безопасни условия на труд.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.

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. Кубрат за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица до края на годината.
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с ..... 


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали 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. Кърджали за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Кърджали с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Кърджали с ..... за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към ПП САС „Съдебно деловодство”.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Луковит за 2013 г. с цел осигуряване на средства за възнаграждения на съдебни заседатели, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” със ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Луковит за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ....
2. В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Луковит по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Луковит за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново 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. Малко Търново 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. Малко Търново с .... за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Несебър 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:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Несебър за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2. ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Несебър за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” със .... за закупуване на автоматизирана система за управление на изпълнителни дела, по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни болничен от работодател и 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 Районен съд гр. Нова Загора 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. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Нова Загора за 2013 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....


40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за покриване на предстоящите плащания до края на годината.

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 Районен съд гр. Нови Пазар за 2013 г., с цел осигуряване на средства за покриване на предстоящите плащания до края на годината, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Нови Пазар за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за покриване на предстоящите плащания до края на годината.


41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за текуща издръжка.

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. Перник за 2013 г. с цел осигуряване на средства за текуща издръжка, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Перник с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Перник с ....


42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие 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. Поморие 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. Поморие с ....


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог 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 ВСС и Районен съд гр. Разлог 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 бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Разлог за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....


44. ОТНОСНО: Отложено писмо с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. на Районен съд гр. Разлог и анализ на очакваното изпълнение по § 10-00 „Издръжка” към 31.12.2013 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 ВСС и Районен съд гр. Разлог за 2013 г., с цел осигуряване на средства за покриване на разходите на съда до края на годината, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Разлог за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .....


45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград 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 ВСС и Районен съд гр. Свиленград за 2013 г., с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за преводачи, вещи лица, пътни разходи и възнаграждения на особени представители.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Свиленград за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .....


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за покриване на 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 компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Смолян за 2013 г. с цел осигуряване на средства за покриване на текущи разходи до края на годината по § 10-00 „Издръжка”, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Смолян по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Смолян по § 10-00 „Издръжка” с .....


48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 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:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Смолян 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. Смолян с ....


49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.

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 Районен съд гр. Тополовград за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тополовград за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.


50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Троян 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. Троян 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. Троян с .....


51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за интегрирана система за управление на човешки ресурси „Аладин”.

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. Търговище за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Търговище по § 53-00 „придобиване на НДА” с .... за закупуване на лиценз за интегрирана система за управление на човешки ресурси „Аладин”.


52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково 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:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Хасково 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:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Хасково за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2. ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Хасково за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... за закупуване на модул „Електронни проучвания” към системата на ПП „JES”, по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе 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. Чепеларе 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. Чепеларе с ....


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


55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение: 
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Ямбол за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Ямбол с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Ямбол с .... за покриване на недостигът до края на годината.

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

Разни.

63. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно прилагане на счетоводен продукт – WEB BP – Конто 66 във Върховния касационен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение: 
НЕ ВЪЗРАЗЯВА Върховен касационен съд да продължи договора си за използването на модулите „Склад” и „Калкулации” на счетоводен  програмен продукт Work Flow, за първото шестмесечие на 2014 г. 


64. ОТНОСНО: Фактура за годишна членска вноска за 2014 година на Европейската мрежа на съдебните съвети.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА извършването на разход в размер на ..... за заплащане на годишната членска вноска за 2014 г., съгласно решение на Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети в София, 5-7 юни 2013 г.


65. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно проблемите свързани с предадената част от сградата на ул. „Черковна” № 90, в която са настанени съдебните институции.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмо изх. № 636/19.11.2013 г. на г-жа Даниела Росенова – председател на Апелативен специализиран наказателен съд на министъра на правосъдието, по компетентност за предоставяне на информация за стойността на предадените активи.


66. ОТНОСНО: Молба от съдия ...... за получаване на средства за допълнително възнаграждение за 2011 г., след отхвърляне на предложение за дисциплинарно наказание и отмяна на Заповед № 163/21.09.2009 г. на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати за 2011 г. на ........ – съдия в Районен съд гр. Плевен е от компетентността и се определя от административния ръководител, съгласно чл. 6, ал. 1 от Правила за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения.


67. ОТНОСНО: Писмо от ..... – съдия в Районен съд гр. Луковит относно изплащане на допълнително трудово възнаграждение по чл. 259, ал. 1 от КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изплати на ..... – съдия в Районен съд гр. Луковит допълнително трудово възнаграждение по чл. 259, ал. 1 от КТ, съгласно решение на ВСС по протокол № 46/21.11.2013 г., т. 36.


68. ОТНОСНО: Писмо от Върховен касационен съд до Министъра на правосъдието с молба за извършване на обща обществена поръчка, включваща разширение и поддръжка на телефонна централа, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Върховен касационен съд № 412/03.12.2013 г. до Министъра на правосъдието, с копие до Висшия съдебен съвет.


69. ОТНОСНО: Организация на планирането на потребностите от възлагане на обществени поръчки от Висш съдебен съвет през 2014 година.
Доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

В срок до 10.01.2014 г. ръководителите на структурни звена заявители във ВСС и ръководителите на проекти по ОПАК и други международни проекти да изготвят мотивирани заявки за провеждане на процедури по ЗОП през 2014 г.


70. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при възлагане на поръчки за одит и изработване на тръжни документации по проекти по които ВСС е бенефициент и които са финансирани от оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
Доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изпрати запитване до Агенция за обществените поръчки по реда на чл. 19, ал. 2, т. 2 от ЗОП в съответствие с изготвения от Красимира Василева доклад.


71. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1324 в Районен съд гр. Русе.

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 за даване на увереност в Районен съд гр. Русе.
2. Одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одита по т. 1, както и изпълнението по т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5, посочени в таблицата с препоръките, приложение № 1 към одитния доклад съгласно предоставената писмена информация.


72. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС във връзка с представена от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли, г-жа Юлия Станковска информация за изпълнение на препоръки по утвърден план за действие, съгласно решение на ВСС по протокол № 38/03.10.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение: 
Одобрява изпълнението на препоръките по т. 2, т. 3 и т. 11 от плана за действие за изпълнение на препоръките дадени в одитен доклад № ОАУ-1313 от 09.08.2013 г. за извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Харманли, съгласно представената писмена информация.


73. ОТНОСНО: Доклад за резултатите от проведените срещи с административни ръководители, магистрати и съдебни служители по апелативни райони по въпроси, свързани с комуникационната политика на ВСС – в изпълнение на т. XIII от Годишната си програма за 2013 г. комисия „Публична комуникация”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад за резултатите от проведените срещи с административни ръководители, магистрати и съдебни служители по апелативни райони по въпроси, свързани с комуникационната политика на ВСС – в изпълнение на т. XIII от Годишната си програма за 2013 г. комисия „Публична комуникация”.


75. ОТНОСНО: Постъпил имейл от Съюза на съдиите в България във връзка с отговор от Народното събрание относно бюджет 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА за окомплектоване с постъпило писмо от Съюз на съдиите в България с вх. № 97-00-368/11.11.2013 г.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


76. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана 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 :

Изплащането на разходите свързани с 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. да се извърши в рамките на утвърдените бюджетни средства за 2013 г. на Окръжен съд гр. Монтана.
Не дава съгласие да се извърши корекция на бюджетната сметка за 2013 г. на Окръжен съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка” с .... за корекция на зрението на работещи с видеодисплеи съдии и съдебни служители, поради липса на допълнителни източници на финансиране.


77. ОТНОСНО: Корекция по бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието 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 Националния институт на правосъдието за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-02 „Други възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения – ВЛ, СЗ и граждански договори” с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-03 „Придобиване на друго оборудване и съоръжения” с ....


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение: 
В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Велико Търново по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на болнични.


79. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд 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 за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски градски съд по § 10-00 „Издръжка” със ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски градски съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ....


80. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас 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 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 § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за издръжка до края на годината.


82. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград 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 за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Ивайловград за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ивайловград по § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ивайловград за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик.


83. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови правоотношения”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение: 
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Районен съд гр. Карлово и на ВСС за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови правоотношения” на Районен съд гр. Карлово с ....


84. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за увеличаване 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 извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Хасково за 2013 г. с цел осигуряване на средства за извършване на ремонт на дефектирал сървър, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Хасково с ....


87. ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация от ...., журналист от в. „Сега”, и проект на отговор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Одобрява изготвения проект на отговор до ...., журналист от в. „Сега” по заявлението с рег. № 47/02.12.2013 г.


88. ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация от ....., редактор в „Правен свят”, и проект на отговор.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Одобрява изготвения отговор от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.
Отговорът да се подпише от Главния секретар на ВСС и да се изпрати на заявителя.


89. ОТНОСНО: Докладна от Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” относно On-line излъчване на избор на директор на НСлС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА офертата на STREAMER.BG за видеозаснемане и излъчване на живо в Интернет на заседание на ВСС за избор на директор на НСлС.
Разходът да бъде извършен в рамките на утвърдената бюджетна сметка на ВСС за 2013 г.


90. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-131/09.12.2013 г. относно разплащане на задължения към Община Кърджали за периода от 2003 г. до 2007 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА преписката на председателя на Районен съд гр. Кърджали, за окомплектоване с оглед преценка на изтекла погасителна давност за задължения за местни данъци и такси за периода от 2003 г. до 2007 г.


91. ОТНОСНО: Сигнал от ...... от гр. Димитровград с вх. № 94-00-1058/06.12.2013 г. срещу председателя на Районен съд гр. Димитровград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА сигналът от .... от гр. Димитровград на председателя на Районен съд гр. Димитровград.


95. ОТНОСНО: Отчет за основните дейности, извършени от Консорциум „Лирекс БГ” ООД – „Индекс-България” ООД по следгаранционното обслужване на АИС „Бюра съдимост” през 2013 г., изпратен от Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. УКАЗВА на органите на съдебната власт, в които е инсталиран АИС „Бюро съдимост” да сключат договор за следгаранционна поддръжка на АИС „Бюро съдимост” с Консорциум „Лирекс БГ” ООД - Индекс - България” ООД за срок от една календарна година, считано от 01.01.2014 г. при непроменени условия и цена, по образец.
2. Заплащането на дължимата сума по договора да се извърши еднократно в рамките на утвърдените средства по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2014 г. 


96. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 45/10.12.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Районен съд гр. Плевен за внедряване на модул “Съдебен призовкар”, вграден във функциониращата система САС „Съдебно деловодство” в съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА внедряване на модул “Съдебен призовкар” в Районен съд гр. Плевен.
Разходът да бъде извършен в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2013 г.


97. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 45/10.12.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Районен съд гр. Карнобат за закупуване на един брой принтер, като заплащането да бъде за сметка на бюджета на съда за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Районен съд гр. Карнобат да закупи един брой принтер на стойност .....
Разходът да бъде извършен в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2013 г.


98. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 45/10.12.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на сканираща техника.

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. Пловдив за 2013 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на сканираща техника, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пловдив с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” на Районен съд гр. Пловдив с ....


99. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен 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 районен съд за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Софийски районен съд с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Софийски районен съд с .... с цел осигуряване на средства във връзка с осигуряване на контрол от страна на възложителя върху изпълнението на обществена поръчка с предмет „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за сградата на СРС”.


100. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 45/10.12.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Попово с искане за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации, сървър и UPS за сървър.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Попово 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. Попово с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на един сървър и UPS за сървър.


101. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 12.12.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 12.12.2013 г.

1. Писмо от Прокуратура на Република България за корекция на бюджетните сметки на почивните и учебни бази на Прокуратурата на РБългария, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.

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

2.1. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изпълнение на предписания от ОУ „ПБЗН” – гр. Монтана.

2.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за превод на дължима сума – обезщетение по застрахователно събитие.

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

3.1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас 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.

3.2. Искане от административния ръководител на Военно апелативен съд за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

3.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

3.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за климатична инсталация и копирна техника.

3.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на компютър и монитор.

3.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.

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

3.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково 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.

3.9. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

3.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО.

3.11. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

3.12. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на презентационна техника.

3.13. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

3.14. 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”.

3.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и звукозаписна техника.

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

3.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

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

3.19. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна 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.

3.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за обзавеждане на стая и закупуване на компютри, монитори, принтери, скенери и UPS-и.

3.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

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

3.23. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане на трудово възнаграждение на държавен съдебен изпълнител завръщащ се от отпуск по майчинство.

3.24. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за монтаж на система за охрана, след прекратяване на договор за охрана с ОД на МВР.

3.25. Във връзка с направен анализ по § 01-00 „Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала” на Районен съд гр. Елхово и Районен съд гр. Свиленград и поради преминаване на магистрат от един ОСВ в друг, се налага извършване на вътрешно компенсирана промяна.

3.26. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово 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.

3.27. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.

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

3.29. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

3.30. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново 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.

3.31. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

3.32. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни болничен от работодател и СБКО.

3.33. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за покриване на предстоящите плащания до края на годината.

3.34. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за текуща издръжка.

3.35. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие 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.

3.36. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

3.37. Отложено писмо с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. на Районен съд гр. Разлог и анализ на очакваното изпълнение по § 10-00 „Издръжка” към 31.12.2013 г.

3.38. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

3.39. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

3.40. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи до края на годината.

3.41. Искане от административния ръководител на Районен 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.

3.42. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.

3.43. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

3.44. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за интегрирана система за управление на човешки ресурси „Аладин”.

3.45. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково 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.

3.46. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

3.47. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

3.48. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината.

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

5. Одитни доклади:

5.1. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1324 в Районен съд гр. Русе.

5.2. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС във връзка с представена от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли, г-жа Юлия Станковска информация за изпълнение на препоръки по утвърден план за действие, съгласно решение на ВСС по протокол № 38/03.10.2013 г.

6. Разни

6.1. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно прилагане на счетоводен продукт – WEB BP – Конто 66 във Върховния касационен съд.

6.2. Корекция по бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2013 г.

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

6.4. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

6.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

6.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

6.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови правоотношения”.

6.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г.

6.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.

6.11. Извлечение от протокол № 45/10.12.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на сканираща техника.

6.12. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

6.13. Извлечение от протокол № 45/10.12.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Попово с искане за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации, сървър и UPS за сървър.




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