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 П Р О Т О К О Л   №  52
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  21 ноември  2012 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – за председател
Каролина Неделчева
Камен Иванов
Румен Георгиев 

ОТСЪСТВА: Михаил Кожарев

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: Годишна програма за дейността на комисия „Бюджет и финанси”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА Годишна програма за дейността на комисия „Бюджет и финанси”.


2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2012 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2012 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


3. ОТНОСНО: Обезпечаване на средства за работни заплати на органите на съдебната власт за 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. На всички органи на съдебната власт ще бъдат осигурени средства за изплащане на дванадесет работни заплати, като корекции по параграф 01-00 „Заплати” ще бъдат извършени служебно през месец декември 2012 г.
2. Обръща внимание на Административните ръководители на органите на съдебната власт, че не следва да упражняват правомощията си по ПОИСДТВ.
3. Няма да бъдат потвърждавани по системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) инциирани суми за изплащане на средства за работни заплати надхвърлящи брутната работна заплата за съответния месец.


4. ОТНОСНО: Проект на Постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 4 от дневния ред за следващото заседание на комисията.


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

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


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора 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. Стара Загора 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 Софийски окръжен съд 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 Софийски окръжен съд 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”.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на СБКО за оставащите два месеца.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


9. ОТНОСНО: Писма от органите на съдебната власт с искания за вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО и възнаграждения по чл. 40, ал. 5, във връзка с § 22о от ПЗР на КСО.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2012 г., съгласно Приложение № 1.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, СБКО, други възнаграждения и средства за текуща издръжка.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски градски съд 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”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на текущи разходи.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на СБКО за месец декември и увеличение по § 10-00 „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. Кубрат 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. Кубрат за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на СБКО за месец декември.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца 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. Враца 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”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник 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. Перник 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”.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 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 Окръжен 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”.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за изплащане на СБКО за последните два месеца.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели, облекло, увеличение по § 10-00 „Издръжка” поради общ недостиг в параграфа, суми за СБКО и изплащане на първите три дни болничен от работодател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливен 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. Сливен за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и облекло за месец декември.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливен за 2012 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
4. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливен за 2012 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
4.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
4.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за съдебни заседатели, СБКО, облекло на новоназначени служители, болнични и обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Велики Преслав за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. Средствата са необходими за съдебни заседатели, СБКО, облекло на новоназначени служители и болнични.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. Искането за обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ ще бъде разгледано в друга точка на комисия „Бюджет и финанси”.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, СБКО, облекло на новоназначени служители, обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ и болнични.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Димитровград за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. Средствата са необходими за съдебни заседатели, СБКО и облекло на новоназначени служители.
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. Димитровград 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. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Димитровград за 2012 г., както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати”.
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


19. ОТНОСНО: Запитване от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за изплащане на пълната сума за работно облекло за 2012 г. на съдебен служител с прекратено трудово правоотношение, считано от 31.01.2012 г., поради наложено наказание „дисциплинарно уволнение”, след което същата е възстановена на работа след влязло в сила решение на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Висшият съдебен съвет няма правомощия да тълкува закона и да дава указания по неговото прилагане.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за заплати до края на годината, изплащане на първите три дни от временната нетрудоспособност и обезщетение по чл. 224 от КТ.

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. Добрич по § 01-00 „Заплати” поради недостиг на средства за заплати до края на годината ще бъде включено в обща корекция на бюджетните сметки на органите на съдебната власт.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Добрич за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на първите три дни от временната нетрудоспособност.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Добрич за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на обезщетение по чл. 224 от КТ.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за прогнозиран недостиг до края на годината за съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дупница за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за прогнозиран недостиг до края на годината, за съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на СБКО, разходи за вещи лица и абонамент за Апис.

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. Бургас за 2012 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА §§ 10-91 „Други разходи за СБКО”.
1.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения”.
2. Препоръчва на административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас разходите за вещи лица и абонамент за Апис да се извършат в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2012 г., като се има предвид и възможността за допустими задължения към доставчици и дългосрочно командировани служители към 31.12.2012 г., може да бъде в размер на ................
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на СБКО и разрешение да бъдат усвоени остатъка от неизразходваните целеви средства по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за оборудване на работни места за новоназначени съдии за да се купят компютърни конфигурации.

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. Пловдив за 2012 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА §§ 10-91 „Други разходи за СБКО”.
1.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения”.
2. Препраща писмо с вх. № 11-04-166/15.11.2012 г. от Апелативен съд гр. Пловдив на КПКИТС за изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на компютърни конфигурации.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, както и суми за СБКО.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за вещи лица, съдебни заседатели и изплащане на СБКО до края на годината.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, както и суми за СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Габрово за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за вещи лица, съдебни заседатели и изплащане на СБКО.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за изплащане на СБКО за последните два месеца, възнаграждения на съдебни заседатели и първите три дни болничен от работодател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Златоград за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на СБКО и възнаграждения на съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Златоград за 2012 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски 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:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Софийски градски съд, Върховен касационен съд и Софийски апелативен 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 Върховен касационен съд по § 01-00 „Заплати”.
1.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Софийски апелативен съд по § 01-00 „Заплати”.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Софийски градски съд по § 01-00 „Заплати”.


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски апелативен 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:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Върховен касационен съд за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” за разликата в работните заплати на командировани съдии Даниела Стоянова, Красимир Шекерджиев, Росица Божилова и Ирина Петрова във Върховен касационен съд.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски апелативен съд за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” за разликата в работните заплати на командировани съдии Даниела Стоянова, Красимир Шекерджиев, Росица Божилова и Ирина Петрова във Върховен касационен съд.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия и изплащане на болнични.
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. Горна Оряховица и Софийски районен съд за 2012 г.  за командирован съдия, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2012 г.  за изплащане на болнични, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2012 г. §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2012 г. §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на болнични.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Бургас за 2012 г. по § 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”.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на болнични.
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. Кюстендил за 2012 г.  за изплащане на болнични, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка Окръжен съд гр. Кюстендил за 2012 г. по §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас 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:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за изплащане на възнаграждения на вещи лица.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отоплителен сезон 2012 г. – 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Кюстендил за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво за отоплителен сезон 2012 г. – 2013 г.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление и изплащане на болнични.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тетевен за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво за отопление.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Тетевен за 2012 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на болнични за сметка на работодателя, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА §§ 01-00 „Заплати”.
2.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за осигуряване на допълнителни средства за издръжка за ел. енергия, материали и външни услуги до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за горива, вода, електроенергия, възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и граждански договори.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Шумен за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” необходими за гориво, вода, електроенергия и изплащане на възнаграждения за вещи лица.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Шумен за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на допълнителни средства за издръжка за покриване на разходи за електроенергия, водоснабдяване, възнаграждения на вещи лица, телефонни услуги, кореспонденция, СОД, САС, Бюро съдимост.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Айтос за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”. Средствата са необходими за покриване на разходи за електроенергия, водоснабдяване, възнаграждения на вещи лица, телефонни услуги, кореспонденция, СОД, САС, Бюро съдимост.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. Обръща внимание на административния ръководител да предприеме мерки за намаляване на разходите за телефон и да уведоми комисията.


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг до края на годината за „Материали”, „Вода, горива и енергия” и „Разходи за външни услуги”.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Свищов за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за материали, вода, горива и енергия и разходи за външни услуги 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 да предприеме мерки за намаляване на разходите.


40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на допълнителни средства за издръжка за покриване на недостиг до края на годината за възнаграждения на вещи лица, абонамент „Апис”, материали, изплащане на СБКО и вътрешно компенсирана промяна с цел осигуряване на средства за плащания на персонал по извънтрудови правоотношения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” средства за изплащане на СБКО.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2012 г. с цел осигуряване на средства за плащания на персонал по извънтрудови правоотношения – вещи лица, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА §§ 10-00 „Издръжка”.
3.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за газ за отопление, електроенергия, възнаграждения на вещи лица, архивиране бюлетини подлежащи на унищожение от бюра съдимост, разходи за софтуер, хардуер, командировки, разходи свързани с общото делегатско събрание на съдиите за избор на членове на ВСС, закупуване на материали, абонамент за ДВ, Апис, ПП „Заплати” и ПП „JES”. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Попово за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. 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
УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Попово за възстановяване на разходи по провеждане на Общо делегатско събрание на съдиите за избор на членове на ВСС.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за осигуряване на средства за покриване на разходи за ел. енергия, отопление, телефони, кореспонденция, абонамент и поддръжка на Апис и материали.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Козлодуй по § 10-00 „Издръжка”, съгласно извършен анализ на изпълнението на бюджета на Районен съд гр. Козлодуй по параграфи и подпараграфи, разгледано на КБФ в Протокол № 48/24.10.2012 г. и утвърдено от ВСС с Протокол № 46/01.11.2012 г., където беше взето решение да се отпуснат на Районен съд гр. Козлодуй по § 10-00 „Издръжка” ........ до края на годината.
Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй разходите за ел. енергия, отопление, телефони и кореспонденция, абонамент и поддръжка на Апис и материали да се извършат в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2012 г. Напомняме, че максимално – допустимия размер на задълженията към доставчици към 31.12.2012 г., може да бъде в рамките на ...............


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

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


44. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 48/13.11.2012 г. от заседание на КПКИТС относно състоянието на компютърната техника и необходимостта от такава в съдилищата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. В изпълнение на решение по т. 5 от протокол № 48/13.11.2012 г. на КПКИТС
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2012 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с цел осигуряване на средства за придобиване на компютърни конфигурации от органите на съдебната власт, съгласно Приложение № 1.
1.3. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет.
1.4. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Бургас за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” с цел осигуряване на средства за придобиване на 22 броя компютри.
2. В изпълнение на решение по т. 5 от протокол № 33/03.07.2012 г. на КПКИТС
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2012 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет.
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Елхово за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с цел осигуряване на средства за придобиване на 1 брой UPS за сървър.
3. В изпълнение на решение по т. 5 от протокол № 48/13.11.2012 г. на КПКИТС
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2012 г., както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет.
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”, с цел осигуряване на средства за придобиване на принтери, съгласно Приложение № 1.
4. В изпълнение на решение по т. 5 от протокол № 48/13.11.2012 г. на КПКИТС
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2012 г., както следва:
4.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет.
4.2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”, с цел осигуряване на средства за придобиване на UPS за персонални компютри, съгласно Приложение № 1.
5. В изпълнение на решение по т. 5 от протокол № 48/13.11.2012 г. на КПКИТС
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2012 г., както следва:
5.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет.
5.2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, с цел осигуряване на средства за придобиване на скенери, съгласно Приложение № 1.
5.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Кърджали за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” с цел осигуряване на средства за придобиване на 3 броя скенери.
5.4. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Трявна за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” с цел осигуряване на средства за придобиване на 1 брой скенер.
6. В изпълнение на решение по т. 5 от протокол № 48/13.11.2012 г. на КПКИТС
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2012 г., както следва:
6.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет.
6.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Бургас за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” с цел осигуряване на средства за придобиване на 15 броя монитори.
6.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” с цел осигуряване на средства за придобиване на 11 броя монитори.
7. В изпълнение на решение по т. 5 от протокол № 48/13.11.2012 г. на КПКИТС
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2012 г., както следва:
7.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет.
7.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Велико Търново за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с цел осигуряване на средства за придобиване на 2 броя суича.
7.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с цел осигуряване на средства за придобиване на 2 броя суича.
7.4. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Велики Преслав за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” с цел осигуряване на средства за придобиване на мрежов сторидж.


45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт за Работна заплата, Личен състав, Отпуски и Платежни документи както и за придобиване на две компютърни конфигурации.

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. Карлово за 2012 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Карлово с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт Работна заплата, Личен състав, Отпуски и Платежни документи.
2. Препраща писмо с вх. № 11-07-1536/12.11.2012 г. от Районен съд гр. Карлово на КПКИТС за изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на два броя компютърни конфигурации на обща стойност от .......


46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на автоматична телефонна централа.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2012 г. по § 52-03 „Други машини и съоръжения” за доставка и монтаж на автоматична телефонна централа.


47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище 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. Търговище 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. Габрово 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. Габрово 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 Окръжен съд гр. Варна за планиране на средства за подмяна на дограма.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна да поднови искането си през м. април 2013 г.


50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за обзавеждане на три нови работни места.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за обзавеждане на три нови работни места.
Средствата са за сметка на неразпределените средства по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2012 г.


51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница 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. Дупница за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за доставка на дизелово гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределените средства по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2012 г.


52. ОТНОСНО: Заповед на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 01.10.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Заповедта на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 01.10.2012 г.


53. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 45/12.11.2012 г. от заседание на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” относно изготвяне на Оценка на изпълнението на Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Възлага на експертите към комисията да подготвят и предоставят исканата информация на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”.


54. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 45/12.11.2012 г. от заседание на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” относно актуализиране на Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната власт.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Определя г-н Димитър Узунов за участие в работната група за актуализиране на Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната власт.


55. ОТНОСНО: Решение на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” по протокол № 45/12.11.2012 г. за предложения на мерки за включване в План-график по изпълнението на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система за 2013 г., в срок до 03.12.2013 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” по протокол № 45/12.11.2012 г.


59. ОТНОСНО: Становище от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС относно възстановяване на платена сума към НАП – гр. София, представляваща глоба по нахд № 15136/2007 г., СРС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде възстановена на Павел Иванов Войнов сумата от .............., представляваща двойно платена на отпаднало основание глоба по нахд № 15136/2007 г., СРС, НО, 6 състав.


60. ОТНОСНО: Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в администрацията на ВСС относно организиране от Висшия съдебен съвет на втора работна среща на проектния екип на ЕМСС „Съдебна реформа”, в периода 18 – 19 февруари 2013 г., Пампорово, България.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в администрацията на ВСС относно организиране от Висшия съдебен съвет на втора работна среща на проектния екип на ЕМСС „Съдебна реформа”, в периода 18 – 19 февруари 2013 г., Пампорово, България.


61. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1223/У в Районен съд гр. Ардино.

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. Ардино, съгласно представената писмена информация.
3. Указва на административния ръководител да уведоми ВСС за изпълнението на процедурата по избор на обслужваща банка.


62. ОТНОСНО: Становище от Йорданка Майска – председател на Районен съд гр. Несебър относно предложение на Министерство на правосъдието за законодателни промени в ГПК, касаещи възлагане на компетентност за произнасяне по заявления по реда на чл. 410 ГПК на съдия изпълнителите.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение становището от Йорданка Майска – председател на Районен съд гр. Несебър относно предложение на Министерство на правосъдието за законодателни промени в ГПК, касаещи възлагане на компетентност за произнасяне по заявления по реда на чл. 410 ГПК на съдия изпълнителите, тъй като компетентната Комисия по правни въпроси има екземпляр.


63. ОТНОСНО: Писмо от Данаил Кирилов – Областен управител на област София до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС, относно предоставяне на имоти – държавна собственост безвъзмездно за управление на Министерството на правосъдието за нуждите на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Данаил Кирилов – Областен управител на област София до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС, относно предоставяне на имоти – държавна собственост безвъзмездно за управление на Министерството на правосъдието за нуждите на Висшия съдебен съвет.


64. ОТНОСНО: Писмо вх. № 94-00-1061/09.11.2012 г. от Тодор Станиславов Деянов от гр. София за изплащане на дължими от Прокуратура на РБългария суми по изпълнителен лист.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 94-00-1061/09.11.2012 г. от Тодор Станиславов Деянов от гр. София за изплащане на дължими от Прокуратура на РБългария суми по изпълнителен лист, тъй като сумата е преведена с бюджетно платежно нареждане № Е00240/14.11.2012 г. инициирано от Прокуратура на Република България.
65. ОТНОСНО: Молба вх. № 94-00-817/16.11.2012 г. от Георги Стоименов от гр. София за възстановяване на направени разходи в качеството му на вещо лице по дело № 680/2011 г. по описа на ОС Кюстендил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изиска информация от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за предприетите действия във връзка с решение на Комисия „Бюджет и финанси” на ВСС по протокол № 39/14.08.2012 г. т. 29, по молбата на Георги Стоименов.


66. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Софийски районен съд до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС, относно проблемът с отоплението на ет.4 и ет. 5 от сградата на ул. „Съборна” № 9.
Приложение: Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

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 проблемът с отоплението на ет.4 и ет. 5 от сградата на ул. „Съборна” № 9.


67. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград относно правната квалификация на разноските, присъдени в полза на държавата с влезли в сила съдебни актове.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

68. ОТНОСНО: Доклад от г-жа Славка Каменова – Главен секретар на Висшия съдебен съвет относно настаняване и сключване на договор за наем на имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Министерство на правосъдието за нуждите на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 68 за следващото заседание на комисията.


69. ОТНОСНО: Оферта от Печатница Затвора – София МКД – 96 ООД с предоставени цени за изработването на новогодишни материали.
Приложение: Извлечение от протокол № 51/14.11.2012 г. от заседание на комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 69 за следващото заседание на комисията.


70. ОТНОСНО: Докладна от Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” относно закупуване на настолни компютри за членовете на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 70 за следващо заседание на комисията.


71. ОТНОСНО: Командироване на представители на съдебната власт за участие в 43–та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе на 13 и 14 декември 2012 г., гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в 43–та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за периода 13 – 15 декември 2012 г., в гр. Брюксел, Белгия:
- Вероника Николова – съдия в Апелативен съд гр. София и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела;
- Богдана Желявска – заместник – председател на Софийски градски съд и член на Националната съдебна мрежа;
- Мария Кузманова – член на Висшия съдебен съвет;
- Светла Петкова – член на Висшия съдебен съвет;
2. Пътните разходи и разходите за нощувка на 13 декември 2012 г. са за сметка на Европейската комисия, като пътуването ще се извърши със самолет;
3. Разходите за нощувка на 14 декември 2012 г., дневни и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет;
4. Определя квартирни пари за нощувка на Вероника Николова и Богдана Желявска на 14 декември 2012 г. по фактически размер.
Забележка:Съгласно чл. 1 на Раздел 2 от Приложение № 1 към чл. 11, ал. 2 и чл. 16 на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, членовете на Висшия съдебен съвет са сред лицата, на които се изплащат квартирни пари по фактически размер.


72. ОТНОСНО: Командироване на Светослав Сергеев Данчев – системен администратор в Апелативен съд гр. Велико Търново за участие в Петата среща на експертната подгрупа за европейско електронно правосъдие на ЕК относно Европейския идентификатор за съдебна практика (European Case Law Identifier (ECLI), която ще се проведе на 5 декември 2012 г. в гр. Брюксел, Белгия.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован Светослав Сергеев Данчев - системен администратор в Апелативен съд гр. Велико Търново за участие в Петата среща на експертната подгрупа за европейско електронно правосъдие на ЕК относно Европейския идентификатор за съдебна практика (European Case Law Identifier (ECLI), която ще се проведе на 5 декември 2012 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Разходите за път ще бъдат възстановени на Апелативен съд гр. Велико Търново от Европейската комисия, като пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за нощувка на 5 декември 2012 г., дневни и медицинска застраховка за 5 и 6 декември 2012 г. са за сметка на Висшия съдебен съвет.


73. ОТНОСНО: Командироване на Недко Симов – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Смолян за участие на проектния екип „Съдебна реформа” на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на 17 и 18 декември 2012 г. в гр. Вилнюс, Литва.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован Недко Симов – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Смолян за участие в среща на проектния екип „Съдебна реформа” на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 16 - 18 декември 2012 г. в гр. Вилнюс, Литва.
2. Разходите пътни, нощувки, дневни и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка: Съгласно приложените правила за възстановяване на разходи при участие в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети (стр. 3-4) на всяка държава-член на ЕМСС се възстановяват до 200 Евро за участник. Сумите се превеждат по сметката на изпращащата институция два пъти годишно.
74. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за възстановяване на разходи по провеждане на Общо делегатско събрание на съдиите за избор на членове на ВСС и закупуване на 3 броя компютри.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. 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
УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Сандански за възстановяване на разходи по провеждане на Общо делегатско събрание на съдиите за избор на членове на ВСС.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2012 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютри:
2.1. НАМАЛЯВА §§ 10-00 „Издръжка”.
2.2. УВЕЛИЧАВА §§ 52-00 „Придобиване на ДМА”.


75. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за възстановяване на разходи по провеждане на Общо делегатско събрание на съдиите за избор на членове на ВСС, СБКО и болнични.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. 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
УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Ямбол за възстановяване на разходи по провеждане на Общо делегатско събрание на съдиите за избор на членове на ВСС.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Ямбол за 2012 г. с цел осигуряване на средства СБКО и изплащане на болнични от работодателя, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА §§ 01-00 „Заплати”.
2.2. НАМАЛЯВА §§ 10-00 „Издръжка”.
2.3. УВЕЛИЧАВА §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


76. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за заплати до м. декември и изплащане на СБКО за IV-то тримесечие.

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 Административен съд гр. Габрово по § 01-00 „Заплати” поради недостиг на средства за заплати до м. декември ще бъде включено в обща корекция на бюджетните сметки на органите на съдебната власт.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Административен съд гр. Габрово по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на СБКО за IV-то тримесечие.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


77. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен Бряг 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 Районен съд гр. Червен Бряг за 2012 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


79. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на лице назначено по граждански договор и увеличение по § 10-00 „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. Костинброд 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. Костинброд за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на възнаграждения на лице назначено по граждански договор.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


80. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за облекло на новоназначени служители и изплащане на обезщетения по КСО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Ловеч за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” необходими за изплащане на средства за облекло на новоназначени служители и изплащане на обезщетения по КСО.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г., по § 10-00 „Издръжка”.


81. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Перник за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Трън за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.


82. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман 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:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Районен съд гр. Ихтиман, 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. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Софийски окръжен съд по § 01-00 „Заплати”.
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Софийски районен съд по § 01-00 „Заплати”.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Ихтиман по § 01-00 „Заплати”.


83. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на високоскоростен скенер за документи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Карлово за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на високоскоростен скенер за документи, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


84. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Нови Пазар за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


85. ОТНОСНО: Заявление от Виделина Очева относно изплащане на обезщетение на основание чл. 226 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА преписката по компетентност на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив.


86. ОТНОСНО: Одобряване на извършени разходи, във връзка със заседания на ВСС, проведени на 1 и 6 ноември 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА извършените разходи за обяд във връзка с провеждането на заседания на ВСС, както следва:
- на 01.11.2012 г.
- на 06.11.2012 г. 


87. ОТНОСНО: Дефиниране на тема за формата за контакт в Интернет-страницата на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Във формата за контакт с ВСС да се въведе тема „Как да ни стигнат парите?”.
2. Чрез служебните страници да се изпрати писмо до административните ръководители, с указание да съобщят паролата за дефинираната тема на всички магистрати и съдебни служители.
3. Получените становища и предложения да се предават на експертните сътрудници на комисия „Бюджет и финанси”.
4. Решението на комисия „Бюджет и финанси” да се изпрати на КПКИТС.

88. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 22.11.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 22.11.2012 г.

1. Обезпечаване на средства за работни заплати на органите на съдебната власт за 2012 г.

89. 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 22.11.2012 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2012 г.
2. Проект на решение за утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт.
3. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО за 2012 г.
4. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1223/У в Районен съд гр. Ардино.



ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           							ДИМИТЪР УЗУНОВ




