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 П Р О Т О К О Л   №  53
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  28 ноември  2012 г.



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


ОТСЪСТВАТ: Каролина Неделчева и Камен Иванов

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, Гинка Георгиева – ръководител сектор „ССС” и Цветанка Тиганчева – ст. експерт - юрисконсулт.
 При обсъжданията по т. 3 от дневния ред присъстваха Славка Каменова – Главен секретар на ВСС и инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС. 
При обсъжданията по т. 26 и т. 35 от дневния ред присъстваха Елена Петкова – Главен секретар на Министерство на правосъдието, Галя Павловска – н-к отдел „Инвестиции” при МП, Стефка Инджова – директор на дирекция „Инвестиции и опасни дейности” при МП и Евгения Катевска – директор „Бюджет и финанси” при МП. 
		

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2012 г. по § 10-98 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи” с цел осигуряване на средства за секретно дело по НП № 4-4-1101/12 на Софийска градска прокуратура.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


2. ОТНОСНО: Проект на Постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2012 г.
Отложена по протокол № 52/21.11.2012 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА проект на Постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2012 г.
2. Горното решение да се внесе на заседание на ВСС през 2013 г.


3. 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.
Отложена по протокол № 52/21.11.2012 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА разглеждането на т. 3 от дневния ред за следващо заседание на комисията.
2. ВЪЗЛАГА на инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС да изготви подробен доклад относно състоянието на апартаментите и необходимите средства за ремонт на предложените за ползване апартаменти.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник 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 Окръжен съд гр. Перник 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 § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца 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 Окръжен съд гр. Враца 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 § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


6. 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 § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


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

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Троян 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 § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 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 Окръжен съд гр. Стара Загора за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за извършване на неразплатените текущи разходи към вещи лица. Останалите разходи да бъдат извършени в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2012 г.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


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

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Русе 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”.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг 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. Димитровград за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”. 
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг и средства за внедряване на система за управление на информацията за издадените разходни касови ордери, по препоръка на екипа от дирекция „Вътрешен одит” при ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски районен 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”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2012 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” за внедряване на система за управление на информацията за издадените разходни касови ордери.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за корекция на бюджетната сметка по § 10-00 „Издръжка”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Горна Оряховица по § 10-00 „Издръжка”. Висш съдебен съвет се е произнесъл относно увеличението на бюджетната сметка на съда по § 10-00 „Издръжка” с Протокол № 46/01.11.2012 г. до края на годината. Към настоящото искане няма отчет за изразходването на средствата отпуснати с решение на ВСС по протокол № 46/01.11.2012 г. 


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг и изплащане на СБКО.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Апелативен съд гр. София по § 10-00 „Издръжка” поради недостиг.
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 Апелативен съд гр. София по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на СБКО.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Благоевград 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”.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за предпазни очила и изплащане на СБКО.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Препоръчва на административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян разхода за предпазни очила да се извърши в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Смолян 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”.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за извършване на медицински прегледи и изплащане на СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Девин разхода за извършване на медицински прегледи да се извърши в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Девин 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”.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства поради недостиг за заплати до м. декември и разходи за гориво.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


20. 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.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временната нетрудоспособност за месец ноември и 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. Карлово за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на първите три дни от временната нетрудоспособност за месец ноември и за възнаграждения на вещи лица.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за ел. енергия, топлоенергия, ВиК, транспортни разходи, телефони и пощенски разходи, абонамент Поликонт, вещи лица, командировки, представителни разходи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Окръжен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка” за ел. енергия, топлоенергия, ВиК, транспортни разходи, телефони и пощенски разходи, абонамент Поликонт, вещи лица, командировки, представителни разходи.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетната сметка за 2012 г. и осигуряване на средства за покриване на разходи за акцидентни материали, консумативи, почистващи препарати, UPS.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Искането в частта за вътрешно компенсирани промени по бюджетната сметка на Районен съд гр. Панагюрище по § 01-00 „Заплати”, § 10-00 „Издръжка” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” ще бъде включено в обща корекция на бюджетните сметки на органите на съдебната власт.
2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Панагюрище по § 10-00 „Издръжка” за прогнозиран недостиг до края на годината.
Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище, разходите за акцидентни материали, консумативи, почистващи препарати, UPS да се извършат в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2012 г.


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

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


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на пожарогасители и преглед на отоплителните уреди.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на пожарогасители и преглед на отоплителните уреди.
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. Балчик за становище от ВСС относно възможността за закупуване на сградата на Съдебната палата от страна на Министерство на правосъдието, в която понастоящем сме под наем.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на отношение относно закупуване на сграда за нуждите на Районен съд гр. Балчик, поради липса на информация.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за вътрешен ремонт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Монтана за 2012 г. за текущ ремонт на помещения.
2. ПРЕДЛАГА на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана да поднови искането си за ремонт през 2013 г., като приложи стойностна сметка, не по-голяма от средно действащите за България.

28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Нови Пазар за 2012 г. за доставка и монтаж на климатици, поради липса на средства.


29. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно възстановяване по набирателната сметка на Софийски районен съд гаранция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да възстанови по набирателната си сметка гаранция, която да се изплати на Атанас Димитров Димитров.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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 дължими обезщетения, лихви и разноски.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


33. 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 :

Възлага на Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” да доокомплектова преписката със становище на финансовия контрольор.
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.

34. ОТНОСНО: Доклад от Мая Атанасова – ст. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” към 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 :

Възлага на Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” да доокомплектова преписката със становище на финансовия контрольор.
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.


35. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Велико Търново относно осигуряването на сграден фонд за нуждите на Административен съд гр. Велико Търново.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ относно закупуване от страна на Министерство на правосъдието на сграда за нуждите на Административен съд гр. Велико Търново.


36. ОТНОСНО: Оферта от Печатница затвора – София МКД – 96 ООД с предоставени цени за изработването на новогодишните материали.
Приложение: Извлечение от протокол № 51/14.11.2012 г. от заседание на комисия „Бюджет и финанси”.
Отложена по протокол № 52/21.11.2012 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение оферта от Печатница затвора – София МКД – 96 ООД с предоставени цени за изработването на новогодишните материали. Съгласно решение на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 51/14.11.2012 г. е приета офертата на Издателство „Сиби” ООД, като е одобрено извършването на разход до ..... без ДДС. Според чл. 14, ал. 5 от ЗОП за ВСС не съществува задължение да събира и разглежда оферти за поръчки на стойност под ............. без ДДС. 


37. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС, относно наличие на неизплатени задължения по Закона за местните данъци и такси за имот с адрес – бул. „Г.С. Раковски” № 185, предоставен за ползване на Следствен отдел към СГП.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Прокуратура на Република България до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС, относно наличие на неизплатени задължения по Закона за местните данъци и такси за имот с адрес – бул. „Г.С. Раковски” № 185, предоставен за ползване на Следствен отдел към СГП.


38. ОТНОСНО: Писмо от „Информационно обслужване” АД с приложена детайлна обосновка на сумата, необходима за финансовото обезпечаване на информационни услуги изброени в писмо вх. № 97-00-149/20.11.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА на Комисия по правни въпроси, за становище.


39. 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, която предстои да се ползва от СРС.

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 необходимостта от изграждане на ограда (ажурна) около ремонтиращата се съдебна сграда, находяща се на бул. „Цар Борис III” № 54, която предстои да се ползва от СРС.


40. 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 около сградата на бул. „Цар Борис III” № 54, която предстои да се ползва от СРС.

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 около сградата на бул. „Цар Борис III” № 54, която предстои да се ползва от СРС.


41. ОТНОСНО: Предложения от Емилия Николова – председател на Съвета на съдебните заседатели при Софийски градски съд и Румен Бухлев – председател на Съвета на съдебните заседатели при Специализирания наказателен съд относно решаване на проблемите, свързани със статута, възнаграждението и организацията на дейността на съдебните заседатели.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение предложения от Емилия Николова – председател на Съвета на съдебните заседатели при Софийски градски съд и Румен Бухлев – председател на Съвета на съдебните заседатели при Специализирания наказателен съд относно решаване на проблемите, свързани със статута, възнаграждението и организацията на дейността на съдебните заседатели.


42. ОТНОСНО: Проект на Заповед за закупуване на предпазни очила на членовете на ВСС, съгласно Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Възлага на Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” да окомплектова преписката със становище на финансовия контрольор.
Одобрява извършването на разход за закупуване на предпазни очила на членовете на ВСС, съгласно Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.
.

43. ОТНОСНО: Проект на Заповед за закупуване на предпазни очила на Соня Николова Найденова – представляващ ВСС, съгласно Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Възлага на Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” да окомплектова преписката със становище на финансовия контрольор.
Одобрява извършването на разход за закупуване на предпазни очила на Соня Николова Найденова – представляващ ВСС, съгласно Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.


44. ОТНОСНО: Проект на Заповед за закупуване на предпазни очила на Николай Валентинов Георгиев – стажант–одитор в дирекция „Вътрешен одит” към ВСС, съгласно Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Възлага на Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” да окомплектова преписката със становище на финансовия контрольор.
Одобрява извършването на разход за закупуване на предпазни очила на Николай Валентинов Георгиев – стажант–одитор в дирекция „Вътрешен одит” към ВСС съгласно Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.


45. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС, относно открити недостатъци по сградата, появили се в следствие лошо изпълнение на ремонтните работи, независещи от експлоатацията на сградата.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС, относно открити недостатъци по сградата, появили се в следствие лошо изпълнение на ремонтните работи, независещи от експлоатацията на сградата.


46. ОТНОСНО: Одобряване на извършен разход, във връзка със заседание на ВСС, проведено на 22.11.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА извършения разход в размер на ......... за обяд, във връзка с провеждането на заседание на ВСС на 22.11.2012 г., съгласно фактури №№ 0000000128/22.11.2012 г./ 0000000074/23.11.2012 г.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


47. ОТНОСНО: Относно разпоредбите на т. 16 от ДР № 2/17.01.2012 г. на Министерство на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Съгласно изискванията на т. 16 от ДР № 2/17.01.2012 г. относно Указания за съдържанието, реда и сроковете за представяне в Министерство на финансите на заявките за ежемесечните лимити за плащания през 2012 г. Висшият съдебен съвет не може да представи в Министерство на финансите актуализирана заявка за лимит за плащания за м. декември в първия понеделник на декември 2012 г., която да е съобразена с приспадане на неусвоения, но отпуснат лимит за плащания към 30.11.2012 г. Висшият съдебен съвет потвърждава изпратената в Министерство на финансите Заявка за лимит за м. декември, в посочения срок по т. 1 от ДР № 2/17.01.2012 г., с изх. № 04-14-010/20.11.2012 г.


48. ОТНОСНО: Становище на Комисия „Бюджет и финанси” по решение на Висш съдебен съвет по допълнителна т.2.2. от Протокол № 50/22.11.2012 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА становище на Комисия „Бюджет и финанси” по решение на Висш съдебен съвет по допълнителна т.2.2. от Протокол № 50/22.11.2012 г.
2. Становището на комисия „Бюджет и финанси” да се публикува на Интернет-страницата на ВСС  в раздел Решения на постоянните комисии.


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

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
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.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на допълнителни средства за издръжка за покриване на недостиг 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. Карнобат за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”. Средствата са необходими за покриване на разходи за електроенергия, водоснабдяване, телефонни услуги, кореспонденция, информационно обслужване, канцеларски и други материали.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на СБКО за четвърто тримесечие и болнични за сметка на работодателя.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Варна за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с цел осигуряване на средства за СБКО.
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. Варна 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”.


52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на младши съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината, преглед на зрението и закупуване на очила на магистрати и служители, доставка и монтаж на две пожароустойчиви врати, обособяване, ремонт и оборудване на архивно помещение в сградата на ДСИС и оборудване на новоизградено архивно помещение в сградата на съдебна палата гр. Бургас.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане възнаграждения на съдебни заседатели за месец ноември и декември, както и за изплащане на суми за облекло на служители, на които е продължен трудовия договор и на новоназначени служители.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
2. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас разходите за осигуряване на преглед на очите и закупуване на очила да бъдат извършени в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2012 г.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2012 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” за доставка и монтаж на две пожароустойчиви врати за архив.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
4. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2012 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” за обособяване, ремонт и оборудване на архивно помещение в сградата на ДСИС и за оборудване на новоизградено архивно помещение, поради липса на средства.


54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 9 броя компютърни конфигурации.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Кърджали за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. за закупуване на 9 броя компютърни конфигурации, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


55. ОТНОСНО: Запитване от административния ръководител на Софийски градски съд за преизчисление на изплатените при предишно освобождаване от длъжност брутни месечни възнаграждения с размера на брутното трудово възнаграждение, което е получил магистрата при последващо освобождаване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до произнасяне на Комисия по правни въпроси.


56. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно предложение на Главния секретар на Прокуратура на Република България за смяна на обслужващата банка на набирателната сметка на Окръжна прокуратура гр. Добрич.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ набирателната сметка на Окръжна прокуратура гр. Добрич да се обслужва от „Общинска банка” АД – ФЦ Добрич, считано от 01.01.2013 г.
2. УКАЗВА на Главния секретар на Висшия съдебен съвет да уведоми Банка ДСК АД – кл. Добрич и „Общинска банка” АД – ФЦ Добрич, съответно за закриване и поемане обслужването на набирателна сметка с титуляр Окръжна прокуратура гр. Добрич.


57. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас 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. Бургас 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 Административен съд гр. Бургас, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


59. ОТНОСНО: Доклад от Мая Атанасова – ст. експерт – юрисконсулт, дирекция „Правна” относно сключване на договор за използване на услугите, предлагани от „Български пощи” ЕАД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Възлага на Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” да доокомплектова преписката със становище на финансовия контрольор.
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Български пощи” ЕАД за използване на услугите, предлагани от „Български пощи” ЕАД за срок от една година.


60. ОТНОСНО: Писмо от Васил Ташев – управител на „Сиби” ООД относно оферта за изработка на визитки и легитимационни карти на членовете на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши разход за изработка на визитки и легитимационни карти на членовете на ВСС.


61. ОТНОСНО: Доклад от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в АВСС относно абонамент за печатни издания за 2013 г. за нуждите на ВСС. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” е в правомощията си да се произнесе, тогава когато вече има изготвено предложение със стойност, поради което ПРЕПРАЩА на Комисия „Публична комуникация” за произнасяне и дефиниране на сумата.


62. ОТНОСНО: Проект на писмо до Ралица Петрова – редактор в „Правен свят” относно заявление за достъп до обществена информация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

С оглед обстоятелството, че трети заинтересовани лица са дали съгласие за оповестяване на информацията, а други не, и във връзка с изложеното в писмото на г-н Цони Цонев – бивш член на ВСС, че информацията е публично известна и отразена чрез всички медии, ПРЕПРАЩА на Комисия по правни въпроси и Комисия „Публична комуникация” за формулиране на отговор. 


63. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 29.11.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 29.11.2012 г.

1. Проект на решение по предложение от председателя на Административен съд гр. Велико Търново относно осигуряването на сграден фонд за нуждите на Административен съд гр. Велико Търново.

2. Проект на решение относно разпоредбите на т. 16 от ДР № 2/17.01.2012 г. на Министерство на финансите.


64. 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 29.11.2012 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

2. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО за 2012 г.

3. Проект на решение по предложение на Главния секретар на Прокуратура на Република България за смяна на обслужващата банка на набирателната сметка на Окръжна прокуратура гр. Добрич.

4. Упълномощаване на 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.

5. Упълномощаване на 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.

6. Упълномощаване на Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Български пощи” ЕАД за използване на услугите, предлагани от „Български пощи” ЕАД.






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







