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 П Р О Т О К О Л   №  51
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  14 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: Предложение за корекции по 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:
1. ИЗВЪРШВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2012 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-03 „Заплати и възнаграждения на персонала по правоотношения приравнени към трудовите”.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други възнаграждения и плащания.
1.3. НАМАЛЯВА § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”.
1.4. НАМАЛЯВА § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар”.
1.5. УВЕЛИЧАВА § 53-09 „Придобиване на други НДА”.
2. ОТЛАГА корекцията по §§ 02-08 „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения”, §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение”, §§ 10-20 „Разходи за външни услуги” и §§ 10-92 „Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения” поради липса на източник на финансиране.


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

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


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


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

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


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

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


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч 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. Ловеч 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”.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли 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. Харманли 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”.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО и първите три дни от временната нетрудоспособност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Монтана за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
1.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Монтана за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО и първите три дни от временната нетрудоспособност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Варна за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
1.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Варна за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА §§ 10-91 „Други разходи за СБКО”.
2.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения”.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО и 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 на Окръжен съд гр. Кърджали за 2012 г., с цел осигуряване на средства за СБКО и изплащане на болнични за сметка на работодателя, както следва:
1. НАМАЛЯВА §§ 01-00 „Заплати”.
2. НАМАЛЯВА §§ 10-00 „Издръжка”.
3. УВЕЛИЧАВА §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, СБКО, първите три дни от временната нетрудоспособност и такси по ЗЧСИ по заявления.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Окръжен съд гр. Велико Търново 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.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА §§ 10-91 „Други разходи за СБКО”.
3.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения”.
4. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Окръжен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка” за покриване на разходи за такси по ЗЧСИ (на осн. чл. 81, ал. 1 от ЗЧСИ, във връзка с т. 30 от Тарифа за таксите и разноските към ЗЧСИ) – по заявления.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни болничен от работодател.

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. Раднево за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временната нетрудоспособност, СБКО и облекло на районен съдия.
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. Чирпан за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Чирпан за 2012 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Чирпан за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за доплащане на облекло на районен съдия.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временната нетрудоспособност, СБКО и покриване на необходимите разходи до края на отчетната 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. Гълъбово за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Гълъбово за 2012 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Гълъбово за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за извършване на необходимите текущи разходи на съда до края на годината.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на болнични.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Велики Преслав поради недостиг на средства по § 01-00 „Заплати” за изплащане на работните заплати за месец декември 2012 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица до края на 2012 г., както и СБКО за оставащите два месеца.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Разград 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 и СБКО за последните два месеца.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината за възнаграждения на съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и лице назначено на граждански договор, както и допълнителни средства за издръжка поради общ недостиг в параграфа.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Своге за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за извършване на необходимите текущи разходи на съда.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Своге за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и на лице назначено по граждански договор.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра 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. Силистра 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”.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин 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. Видин за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО, както следва:
1. НАМАЛЯВА §§ 10-91 „Други разходи за СБКО”.
2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения”.
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора 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 Окръжен съд гр. Стара Загора 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”.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София – град 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:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Административен съд София-град и Върховен административен съд за 2012 г., във връзка с изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Върховен административен съд по § 01-00 „Заплати”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Административен съд София-град по § 01-00 „Заплати”.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък 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:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Софийски градски съд и Районен съд гр. Казанлък 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 Софийски градски съд по § 01-00 „Заплати”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Казанлък по § 01-00 „Заплати”.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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

 
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г. поради недостиг и осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Районен съд гр. Елин Пелин, Софийски окръжен съд и Софийски районен съд за 2012 г., във връзка с изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Софийски окръжен съд по § 01-00 „Заплати”.
1.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Софийски районен съд по § 01-00 „Заплати”.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Елин Пелин по § 01-00 „Заплати”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Елин Пелин за 2012 г. поради недостиг, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за корекция на бюджетната сметка за 2012 г. поради недостиг на средства за заплати до м. декември и 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. Искането в частта за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Враца 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. Враца и Софийски районен съд за 2012 г., във връзка с изплащане на разликата в работната заплата на 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. Враца за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за корекция на бюджетната сметка за 2012 г. поради недостиг на средства за заплати до м. декември и покриване на разходи за материали, вода, горива, енергия, външни услуги и командировки.

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. Павликени 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. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Павликени по § 10-00 „Издръжка” за покриване на разходи за „Материали, „Вода, горива и енергия”, „Разходи за външни услуги, „Командировки в страната”.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София – град 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 Административен съд София -град за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” с цел осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. Обръща внимание на административния ръководител на Административен съд София - град да приоритизира извършването на разходите и да поема задължения само в рамките на утвърдените средства по бюджетната сметка на съда. Поемането на задължения, при допускането, че ще бъдат осигурени средства от допълнителни източници на финансиране ще се счита за нарушаване на финансовата дисциплина.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг в параграфа.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг в параграфа.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за закупуване на 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. Малко Търново за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, канцеларски материали, пощенски разходи, телефони, отопление с природен газ, очила и разрешение да бъде усвоен остатъка от неизразходваните целеви средства за обзавеждане на съдийски кабинет за други разходи.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кюстендил за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване разходи за вещи лица, канцеларски материали, пощенски разходи, телефон, отопление с природен газ .
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ на Районен съд гр. Кюстендил да усвои остатъка от неизразходваните целеви средства за обзавеждане на съдийски кабинет за други разходи в § 10-00 „Издръжка”.
 

34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, разходи за „Вода, горива и енергия” и ремонт на топлопреносни тръби.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево 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.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка” за вода, горива и енергия и ремонт на топлопреносни тръби, до края на годината.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг за материали, абонамент правно информационен и счетоводен софтуер, електроенергия, вода, кореспонденция, външни услуги и 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. Харманли за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за корекция на бюджетната сметка за 2012 г. поради общ недостиг до края на годината и покриване на разходи за гориво, ел. енергия, вода, отопление, пощенски разходи, телефон, СОТ, абонамент на софтуер.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Административен съд гр. Добрич по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за покриване общ недостиг до края на годината.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Административен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка” за покриване разходи за гориво, ел. енергия, вода, отопление, пощенски разходи, телефон, СОТ, абонамент на софтуер.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на облекло на магистрат и служител.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски окръжен съд за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на облекло на магистрат и служител.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София – област за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен секретар.

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 облекло на съдебен секретар.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на новоназначен служител.

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. Луковит по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за 13 броя предпазни очила.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа разхода за предпазни очила да се извърши в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за извършване на профилактични прегледи и изплащане на средства за корекция на зрението.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка” за извършване на профилактични прегледи и изплащане на средства за корекция на зрението, поради липса на източник на финансиране.


42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за разрешение да бъдат усвоени остатъка от неизразходваните целеви средства за обзавеждане на помещение по ЗЗКИ за други разходи в § 10-00 „Издръжка”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Павликени да усвои остатъка от неизразходваните целеви средства за обзавеждане на помещение по ЗЗКИ за други разходи в § 10-00 „Издръжка”.


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване средства за закупуване на 1 бр. принтер, 1 бр. факс апарат, поддържане на абонамент с „Информационно обслужване” АД относно поддръжка на деловодна програма „САС”, интернет сайт и електрическа енергия.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


44. ОТНОСНО:  Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, UPS и копирна машина.
Приложение: Извлечение от протокол № 47/06.11.2012 г. на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Омуртаг 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 Районен съд гр. Омуртаг с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
2. Отлага вземането на решение за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Омуртаг за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на копирна машина.


45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на цифрова копирна машина нисък клас.
Приложение: Извлечение от протокол № 46/30.10.2012 г. на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Царево за 2012 г. по § 52-03 „Доставка на други машини и съоръжения” за доставка и монтаж на копирна машина, поради липса на средства.


46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за доставка и монтаж на цифрова копирна машина.
Приложение: Извлечение от протокол № 46/30.10.2012 г. на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Трявна за 2012 г. по § 52-03 „Доставка на други машини и съоръжения” за доставка и монтаж на копирна машина, поради липса на средства.


47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за доставка и монтаж на мултифункционално устройство нисък клас.	

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Брезник за 2012 г. по § 52-03 „Доставка на други машини и съоръжения” за доставка и монтаж на копирна машина, поради липса на средства.


48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на цифрова копирна машина среден клас.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Пазарджик за 2012 г. по § 52-03 „Доставка на други машини и съоръжения” за доставка и монтаж на копирна машина, поради липса на средства.


49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за доизграждане на пожароизвестителна инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за отпускане на средства за доизграждане на пожароизвестителна инсталация в Районен съд гр. Варна, поради липса на средства. Предлага на административния ръководител да поднови искането си през 2013 г.

50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за доставка и монтаж на автоматична бариера за паркинг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
ПОТВЪРЖДАВА решението на Комисия „Бюджет и финанси” по т. 25 от протокол № 35/18.07.2012 г.


51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на ръчни противопожарни средства.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливен за 2012 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” за доставка и монтаж на ръчни противопожарни средства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв  по § 10-00 „Издръжка” за 2012 г.


52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за спешен ремонт на покрив и фасада.
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 Районен съд гр. Ардино за 2012 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” за ремонт на покрив.
3. ПРЕДЛАГА на административния ръководител на Районен съд гр. Ардино да поднови искането си за ремонт на фасада през 2013 г.
4. Обръща внимание на административния ръководител, че поведението по отношение стопанисването на сградата е укоримо.


53. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив 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 Административен съд гр. Пловдив да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка и набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Административен съд гр. Пловдив,  във връзка с искането им за монтиране на два броя ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


54. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил 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 Административен съд гр. Кюстендил да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка и набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Административен съд гр. Кюстендил,  във връзка с искането им за монтиране на два броя ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


56. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно подписан договор на 04.09.2012 г. между МФ, Дирекция Оперативна програма „Административен капацитет” и Висш съдебен съвет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение
УПЪЛНОМОЩАВА г-н Михаил Кожарев – председател на Комисия „Бюджет и финанси” да подписва всички документи по проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт”, договор № С11-15-5/30.11.2011 г.


57. ОТНОСНО: Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” относно необходимите средства за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. „Цар Борис III” № 54.
Във връзка с предстоящо искане за отпускане на целеви средства

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” относно необходимите средства за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. „Цар Борис III” № 54.


58. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Софийски районен съд до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС относно необходимостта от изграждане на ограда (ажурна) около ремонтиращата се съдебна сграда, находяща се на бул. „Цар Борис III” № 54  и паркоместа.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от и.ф. председател на Софийски районен съд до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС относно необходимостта от изграждане на ограда (ажурна) около ремонтиращата се съдебна сграда, находяща се на бул. „Цар Борис III” № 54  и паркоместа.


59. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 35/06.11.2012 г. от заседание на Комисия по дисциплинарни производства относно провеждане на общ форум между ВСС, ИВСС и ВАС за обсъждане на дисциплинарната практика и повишаване превантивния ефект на дисциплинарните наказания, наложени след нарушаване на Етичния кодекс на българския магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 35/06.11.2012 г. от заседание на Комисия по дисциплинарни производства относно провеждане на общ форум между ВСС, ИВСС и ВАС за обсъждане на дисциплинарната практика и повишаване превантивния ефект на дисциплинарните наказания, наложени след нарушаване на Етичния кодекс на българския магистрат.


60. ОТНОСНО: Проект на правила на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет.
Приложение: Извлечение от протокол № 3/30.10.2012 г. от заседание на комисия „Публична комуникация”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение проекта на правила на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет.
2. Възлага на членовете на комисията, които имат допълнения, предложения и редакционни бележки по проекта да ги предоставят, за следващото заседание на комисия „Публична комуникация” на ВСС.


61. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с приложено допълнение към молбата от г-н Паско Т. Запрянов относно искане за изменение на ЗДБРБ и ревизия на Районен съд гр. Хасково .

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

 Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието с приложено допълнение към молбата от г-н Паско Т. Запрянов относно искане за изменение на ЗДБРБ и ревизия на Районен съд гр. Хасково .


62. ОТНОСНО: Молба от адв. Теньо Диков, АК Стара Загора – пълномощник на Йордан Делчев Вълчанов, с. Медникарово до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС, за изплащане на дължими от Прокуратура на РБългария суми по изпълнителен лист.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение молбата от адв. Теньо Диков, АК Стара Загора – пълномощник на Йордан Делчев Вълчанов, с. Медникарово до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС, за изплащане на дължими от Прокуратура на РБългария суми по изпълнителен лист.
2. Изпраща преписката на Прокуратура на Република България, по компетентност.


63. ОТНОСНО: Писмо от Константин Пенчев – Омбудсман на Република България относно предприемането на необходими действия, които да гарантират изпълнението на парични вземания срещу държавни учреждения.
Във връзка с предстоящо искане към Министерство на финансите за осигуряване на целеви средства 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Константин Пенчев – Омбудсман на Република България относно предприемането на необходими действия, които да гарантират изпълнението на парични вземания срещу държавни учреждения.


64. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Балчик относно правната квалификация на разноските, присъдени в полза на държавата с влезли в сила съдебни актове.
Приложение: Извлечение от протокол № 38/29.10.2012 г. от заседание на Комисия по правни въпроси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Балчик относно правната квалификация на разноските, присъдени в полза на държавата с влезли в сила съдебни актове.
2. Препраща писмото от председателя на Районен съд гр. Балчик на Комисия по правни въпроси.


65. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Оряхово по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 23/07.06.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на препоръките по т. 3 и т. 4 в одобрения с решение на ВСС по протокол № 23/07.06.2012 г. план за действие.


66. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1215/У в Районен съд гр. Царево.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент.
2. Одобрява изпълнението на препоръките за подобряване дейността на Районен съд гр. Царево, съгласно представената писмена информация.


67. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1210/У в Районен съд гр. Момчилград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Момчилград.
2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Момчилград за изпълнение на препоръките.
3. Одобрява изпълнението и предприетите действия по изпълнение на препоръките, съгласно представената писмена информация.


68. ОТНОСНО: Докладна записка от Латинка Светозарова – директор дирекция „Публична комуникация и протокол” за одобряване на протоколни разходи.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА извършените разходи, както следва:
1. Траурен венец поднесен от името на ВСС на поклонението преди Опелото на Българския Патриарх Максим в храм „Ал. Невски”.
2. Траурен букет – поднесен от Представляващия ВСС Соня Найденова.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

69. ОТНОСНО: Доклад от Мая Атанасова – ст. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” на АВСС относно сключване на договор за абонаментна поддръжка и профилактика на пожароизвестителната инсталация, изградена в сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор със „Стройкомерс” ЕООД за абонаментна поддръжка и профилактика на пожароизвестителната инсталация, изградена в сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12 за срок от една година.


70. ОТНОСНО: Доклад от Мая Атанасова – ст. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” относно сключване на договор за следгаранционно абонаментно обслужване на системата за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ на територията на сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Авитек БГ” ЕООД за следгаранционно абонаментно обслужване на системата за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ за срок от една година.


71. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски градски съд относно искане от “Информационно обслужване” АД за поддържане на НИС „ДЕЛФИ” и писмо от Информационно обслужване по същия повод.
Приложение: Извлечение от протокол № 48/13.11.2012 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се внесе на работното заседание на Висш съдебен съвет на 14.11.2012 г., за обсъждане.


72. ОТНОСНО: Работно посещение на представители на Висшия съдебен съвет по покана на Върховния съвет на магистратурата на Румъния, за периода 25 – 28 ноември 2012 г., гр. Букурещ, Румъния.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани г-жа Христина Тодорова, директор на дирекция „Международна дейност” в администрацията на ВСС и г-н Дамян Бакалов, началник на „Административна служба” в администрацията на ВСС, за участие в работно посещение по покана на Върховния съвет на магистратурата на Румъния, за периода 25 – 28 ноември 2012 г., гр. Букурещ, Румъния.
Пътните разходи, разходите за настаняване, дневни, медицинска застраховка и превод са за сметка на Висшия съдебен съвет.
На основание чл. 17 от Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина, ОПРЕДЕЛЯ двоен размер на дневните пари на всички командировани лица.
Пътуването София – Букурещ – София ще се извърши със служебен автомобил – микробус Фолксваген Транспортер, регистрационен номер СА 9520НК.


73. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за корекция на бюджетната сметка за 2012 г. поради недостиг на средства за заплати до м. декември, изплащане на облекло и разходи за интернет, телекомуникации, пощенски услуги, поддръжка софтуер и хардуер, трудова медицина и възнаграждения на вещи лица.
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. Оряхово 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. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Оряхово по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на облекло.
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 Районен съд гр. Оряхово по § 10-00 „Издръжка” за покриване на разходи за интернет, телекомуникации, пощенски услуги, поддръжка софтуер и хардуер и възнаграждения на вещи лица до края на годината.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


74. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за извършване на вътрешно компенсирана промяна, с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за сметка на работодателя.
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. Благоевград за 2012 г. 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”.
75. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии, възстановяване на разходи по провеждане на Общо делегатско събрание за избор на членове на ВСС и изплащане на възнаграждения за сметка на работодателя.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2012 г. по § 01-01 „Заплати възнаграждения и други плащания за персонала”.
1.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски окръжен съд за 2012 г. по § 01-01 „Заплати възнаграждения и други плащания за персонала”.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Самоков за 2012 г. по § 01-01 „Заплати възнаграждения и други плащания за персонала”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Самоков за 2012 г. 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:
2.1. НАМАЛЯВА §§ 01-00 „Заплати”.
2.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
3. Съгласно решение на Висш съдебен съвет по т. 1.3. от протокол № 28/09.07.2012 г. разходите за провеждането на Общите делегатски събрания по чл. 23, ал. 1 и ал. 2 и чл. 21а от ЗИД на ЗСВ са за сметка на Висш съдебен съвет.
Във връзка с горното,
3.1.УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Самоков за възстановяване на разходи по провеждане на Общо делегатско събрание на съдиите за избор на членове на ВСС.
Средствата са за сметка на бюджета за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.


76. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за ремонт на архивохранилище, закупуване на стелажи, метална врата, водни пожарогасители и др.
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 § 10-00 „Издръжка”.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
77. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за даване на съгласие да бъдат закупени два броя компютърни конфигурации с неизразходваните средства отпуснати за закупуване на сървър, UPS и комуникационен шкаф.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Апелативен съд гр. Велико Търново да използва остатъка от неусвоените средства отпуснати целево за придобиване на сървър, комуникационен шкаф и UPS, за закупуване на два броя компютърни конфигурации


78. ОТНОСНО: Предложение от Съюза на юристите в България да се направи годишен абонамент за 400 бр. за списание „Общество и право” за съдилищата, прокуратурите и следствените служби в страната.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход. за абонамент за 2013 г. за списание „Общество и право” - 400 бр. за всички съдилища, Прокуратура на Република България, Инспекторат към ВСС, НИП и Висш съдебен съвет.
Сумата за абонамента и разпространението е за сметка на Висшия съдебен съвет. Ангажиментът за доставка на 400 бр. списание „Общество и право” за съдилищата, прокуратурите и окръжните следствени отдели да бъде поет от СЮБ.


79. ОТНОСНО: Предложение за определяне на реда за командироване на административните ръководители на органите на съдебната власт съгласно Наредбата за командировките в страната.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Решение на Висш съдебен съвет по протокол № 25/01.07.2010 г. т. 51 да се изпрати по вътрешната поща на членовете на ВСС и представляващия ВСС, за сведение.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Велинград 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 Районен съд гр. Велинград,  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.


81. ОТНОСНО: Докладна записка от г-жа Славка Каменова – Главен секретар на ВСС относно увеличаване на щатната численост на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на щатната численост на АВСС.


82. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Софийски районен съд до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС, относно изграждане на вертикална планировка с отводнителна система. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от и.ф. председател на Софийски районен съд до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС, относно изграждане на вертикална планировка с отводнителна система. 


83. ОТНОСНО: Извършване на разход за изработване и доставка на работни материали (календари и тефтери) за 2013 г от Издателство „Сиби” ООД.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши разход за изработване на работни материали за 2013 г. за нуждите на Висшия съдебен съвет, както следва: 1 500 стенни календари, 300 настолни календари и 300 тефтера.


84. 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 15.11.2012 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

2. Упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор със „Стройкомерс” ЕООД за абонаментна поддръжка и профилактика на пожароизвестителната инсталация, изградена в сградата на Висшия съдебен съвет.

3. Упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор с „Авитек БГ” ЕООД за следгаранционно абонаментно обслужване на системата за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ на територията на сградата на Висшия съдебен съвет.

4. Упълномощаване на г-н Михаил Кожарев – председател на Комисия „Бюджет и финанси” да подписва всички документи по проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт”, договор № С11-15-5/30.11.2011 г.

5. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Оряхово по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 23/07.06.2012 г.

6. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1215/У в Районен съд гр. Царево.

7. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1210/У в Районен съд гр. Момчилград.




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







