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 П Р О Т О К О Л   №  54
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  5 декември  2012 г.



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

ОТСЪСТВАЩИ: няма 

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Цветанка Тиганчева – ст. експерт - юрисконсулт.
При обсъжданията по т. 39 от дневния ред присъстваха Елена Петкова – Главен секретар на Министерство на правосъдието, Галя Павловска – н-к отдел „Инвестиции” при МП, и Евгения Катевска – директор „Бюджет и финанси” при МП. 


1. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2012 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се внесе на работното заседание на Висш съдебен съвет на 05.12.2012 г., за обсъждане.
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Да се изготви писмо чрез Министерство на финансите до Министерски съвет за увеличение на бюджета на съдебната власт за 2012 г. в размер на …......., необходими за допълнителни трудови възнаграждения на органите на съдебната власт. Средствата да бъдат за сметка на наличности от предходни години по бюджета на съдебната власт.


2. ОТНОСНО: Доклад за извършен текущ контрол към 30.06.2012 г. на съдебната власт и Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведения Доклад за извършен текущ контрол към 30.06.2012 г. на съдебната власт и Висшия съдебен съвет.
2. Докладът да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
3. 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 § 10-15 „Материали” във връзка с провеждане на възстановка на терористичния бомбен атентат от 18.07.2012 г. гр. Бургас – летище Сарафово.
Средствата са за сметка на § 52-00 „Придобиване на ДМА” от бюджетната сметка на Висш съдебен съвет.


4. ОТНОСНО: Корекция по бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-20 „Разходи за външни услуги”.
2. УВЕЛИЧАВА § 53-09 „Придобиване на други НДА”.


5. ОТНОСНО: Писмо от директора на НИП за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УКАЗВА на директора на Националния институт на правосъдието да спазва решението на Висшия съдебен съвет по протокол № 50/22.11.2012 г. д.т.2.


6. ОТНОСНО: Писмо от НИП с вх. № 33-00-130/03.12.2012 г. с искане за извършване на вътрешно компенсирана промяна от § 10-51 „Командировки в страната” в § 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-51 „Командировки в страната”.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения”.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Върховен административен 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 Върховен административен 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 § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


8. 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”.


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


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград 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. Благоевград 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”.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра 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 Административен съд гр. Силистра за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за извършване на необходимите текущи разходи на съда до края на отчетната година.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца 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. Враца за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на разходи за недостиг до края на годината.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково 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. Хасково за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”. Средствата са необходими за покриване на разходи за електроенергия, водоснабдяване, възнаграждения на вещи лица, телефонни услуги, кореспонденция, ПП САС, ПП Аладин, трудова медицина, пътни разходи на свидетели, електронен подпис.
Средствата са за сметка на бюджета за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг до края на бюджетната година.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Монтана за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за осигуряване на средства до края на бюджетната година.
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. Тополовград 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. Тополовград за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата са за сметка на бюджета за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград 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. Благоевград за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”. Средствата са необходими за покриване на разходи електроенергия, водоснабдяване, възнаграждения на вещи лица, телефонни услуги, кореспонденция, абонаментна поддръжка АСУД, трудова медицина, преводи, интернет, командировки в страната, застраховки и гориво за служебен автомобил, акцидентни материали, канцеларски материали и тонери.
Средствата са за сметка на бюджета за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград 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:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Свиленград за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за заплащане на командировъчни на съдия изпълнители и съдия от Окръжен съд гр. Хасково.
Средствата са за сметка на бюджета за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Свиленград за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. 
Средствата са за сметка на бюджета за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали 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. Кърджали за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”. Средствата са необходими за покриване на разходи за електроенергия, водоснабдяване, изплащане хонорари на вещи лица, телефонни услуги, кореспонденция, поддръжка ПП, абонамент ДВ, канцеларски и други материали.
Средствата са за сметка на бюджета за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за текущи разходи до края на отчетната година.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора текущите разходи в размер на ............ да се извършат в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за извършване на вътрешно компенсирана промяна между § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Царево по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка” за 2012 г.
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка”.


21. 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.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на 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:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. Средствата са необходими за изплащане на средства по чл. 40, ал. 5 от КСО.
Средствата са за сметка на бюджета за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временната нетрудоспособност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Етрополе за 2012 г. по § 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.
Средствата са за сметка на бюджета за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временната нетрудоспособност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Поморие за 2012 г. по § 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.
Средствата са за сметка на бюджета за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за изплащане на СБКО, възнаграждения на съдебни заседатели и допълнителни средства за издръжка, поради 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. Пещера за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за недостиг за СБКО и съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Пещера за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на общ недостиг по параграфа.
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. Видин за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Видин за покриване на общ недостиг по § 10-00 „Издръжка”.
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Видин за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Видин за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Видин по § 10-00 „Издръжка” за покриване на общ недостиг по параграфа.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за изплащане на СБКО за последно тримесечие и хонорари на съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели, СБКО, разходи за материали и хонорари на самоосигуряващи се 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. Балчик за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за вещи лица, съдебни заседатели и СБКО.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Балчик за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на разходи за материали и хонорари на самоосигуряващи се вещи лица.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за предпазни очила, възнаграждения на вещи лица 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. Смолян за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за изплащане на предстоящи възнаграждения на вещи лица.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
2. Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Смолян разхода за осигуряване на средства за предпазни очила в размер на ......... да се извърши в рамките на утвърдената бюджетна сметка на съда за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Смолян за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни болничен от работодател, разликата в работната заплата на командировани съдии и текущи разходи до края на отчетната година.

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 Административен съд гр. Русе и Върховен административен 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 административен съд по § 01-00 „Заплати”.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Административен съд гр. Русе по § 01-00 „Заплати”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Русе 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”.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Русе за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за извършване на необходимите текущи разходи на съда до края на отчетната година.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”. 


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Кюстендил 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 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. Кюстендил за 2012 г. §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия и облекло на двама съдебни служители.
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 Районен съд гр. Костинброд и Софийски окръжен съд за 2012 г., във връзка с изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия за периода 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Софийски окръжен съд по § 01-00 „Заплати”.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Костинброд по § 01-00 „Заплати”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Костинброд за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала за изплащане на облекло на двама съдебни служители.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”. 


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за възстановяване на направени разходи свързани с участието на магистрати в Общото делегатско събрание на съдиите за избор на членове на ВСС, изплащане на болнични, ел. енергия, вещи лица, пощенски разходи, застраховки, абонамент Апис, канцеларски и др. разходи. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Монтана за 2012 г., свързано с участието на магистрати в Общото делегатско събрание на съдиите за избор на членове на ВСС, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Монтана.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Монтана за 2012 г. за изплащане на болнични, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Монтана за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Монтана за 2012 г. по §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Окръжен съд гр. Монтана по § 10-00 „Издръжка” за ел. енергия, вещи лица, пощенски разходи, застраховки, абонамент Апис, канцеларски и други разходи.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на служител, който до 02.11.2011 г. е бил на шестмесечен трудов договор и от тази дата е на постоянен трудов договор.

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. Сливен за 2012 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Сливен за 2012 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Сливен за 2012 г. по § 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други за персонала с характер на възнаграждение”.


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София - град за осигуряване на средства за изплащане на облекло на 23 съдебни служители и 1 съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. София – град за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на облекло на 23 съдебни служители и 1 съдия.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”. 


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за акцидентни материали, отопление, абонамент Апис и очила.

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. Берковица по § 10-00 „Издръжка” за покриване на недостиг до края на годината.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за корекция на бюджетната сметка за 2012 г. за извършване на профилактични прегледи и изплащане на средства за корекция на зрението.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за дължимо дялово участие на спешен ремонт на покрив.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Монтана за 2012 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” за изплащане на дължима сума за спешен текущ ремонт на покрив.
Средствата са за сметка на неразпределените средства по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2012 г.


39. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Петрич до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС, относно разрешаване на въпроса за Съдебната палата на Районен съд гр. Петрич.

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 органите на съдебната власт в гр. Петрич.


40. ОТНОСНО: Докладна записка от Даниела Петровска – директор дирекция „ОАД” относно необходимост от закупуване на техника за подпомагане на техническите сътрудници, с оглед обслужването на постоянните комисии към ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършването на разход в размер на ......... с ДДС за закупуване на техника за подпомагане на техническите сътрудници, с оглед обслужването на постоянните комисии към ВСС.


41. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 50/27.11.2012 г. на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” относно дефиниране на тема за формата за контакт в Интернет страницата на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема предложението на КПКИТС относно  дефиниране на тема за формата за контакт в Интернет страницата на ВСС със следната редакция „Как да ни стигне бюджета за 2013 г.?”.


42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации.
Приложение: Извлечение от протокол № 50/27.11.2012 г. на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ на Апелативен съд гр. Пловдив да усвои 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 на единична цена до определения по протокол № 44/17.10.2012 г., т. 3 лимит от ...........


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за закупуване на многофункционално устройство.
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. Чирпан за 2012 г. за закупуването на многофункционално устройство, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка”.


44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на твърд диск с USB интерфейс и за RAM памет на сървър.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Силистра за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на твърд диск с USB интерфейс и за RAM памет на сървър, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище 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. Търговище 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.


46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на 11 броя компютри и 11 броя принтери.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Сливен за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на 11 броя компютри и 11 броя принтери, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


47. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно Годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2012 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА проект на писмо до органите на съдебната власт относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2012 г., както и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2013 г.
2. Приема за сведение ДДС № 11/29.11.2011 г. на Министерство на финансите.


48. ОТНОСНО: Становища от Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, Районен съд гр. Стара Загора и ръководителя на СИС при Районен съд гр. Варна относно допълнение в чл. 3, ал. 5, т. 1 от Закона за данък добавена стойност. 
Приложение: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение становище от Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, становище от Районен съд гр. Стара Загора и писмо от ръководителя на СИС при Районен съд гр. Варна относно допълнение в чл. 3, ал. 5, т. 1 от Закона за данък добавена стойност. 
2. Препраща становището от Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, становището от Районен съд гр. Стара Загора и писмото от ръководителя на съдебно-изпълнителната служба при Районен съд гр. Варна на Комисия по правни въпроси.
3. Изпраща становището от Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, становището от Районен съд гр. Стара Загора и писмото от ръководителя на съдебно-изпълнителната служба при Районен съд гр. Варна на Министерство на финансите и Национална агенция по приходите. 


53. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1201/У в Софийски районен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Софийски районен съд.
2. Одобрява изпълнението на препоръките по време на одита, отразено в таблицата с препоръките към одитния доклад и приема за сведение писмената информация за изпълнението.
3. Приема за сведение утвърдения от административния ръководител на СРС план за действие по т. 3, 4, 5, 7, 8 и 11.
4. Одобрява утвърдения от административния ръководител на СРС план за действие по останалите точки.


54. ОТНОСНО: Запитване от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за изплащане на допълнително материално стимулиране на съдия Златко Колев Костадинов за 2009 г., след влязло в сила решение на ВАС № 3829/05.11.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Комисия “Бюджет и финанси” не може да вземе отношение по постъпилото запитване. Висшият съдебен съвет няма правомощия да тълкува правилата и да дава указания по тяхното прилагане.
Определянето и изплащането на суми за допълнително материално стимулиране на магистратите е от компетентността и се определя от административния ръководител, съгласно чл. 6, ал. 1 от Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнително материално стимулиране в органите на съдебната власт (отм.).
2. В писмото не е посочена сумата на определеното от административния ръководител – председател на РС Карнобат допълнително материално стимулиране на съдия Златко Колев Костадинов за 2009 г. Във връзка с горепосоченото, не може да бъде мотивирано заключението, че „липсват такива средства” по бюджетната сметка на РС Карнобат.


55. ОТНОСНО: Запитване от административния ръководител на Софийски градски съд за изплащане на трудови възнаграждения и осигуровки за периода на отстраняване от длъжност „съдия” в СГС на Мария Иванова Георгиева, за период от 6 месеца, съгласно приложена молба.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 55 от дневния ред до произнасяне на Комисия по Правни въпроси.


56. ОТНОСНО: Писмо от Национален статистически институт относно предоставяне на информация за средната месечна работна заплата през трето тримесечие на 2012 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение информацията на Национален статистически институт за средната работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за III-то тримесечие на 2012 г.
2. Информацията на Национален статистически институт за средната работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за III-то тримесечие на 2012 г. да се публикува на Интернет-страницата на ВСС.


57. ОТНОСНО: Писмо от Красимир Стефанов – изпълнителен директор на Националната агенция по приходите за провеждане на среща с участието на представители на Висшия съдебен съвет и НАП, по повод правната квалификация на разноските, присъдени в полза на държавата с влезли в сила съдебни актове.
Приложение: Извлечение от протокол № 44/03.12.2012 г. от заседание на Комисия по правни въпроси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 44/03.12.2012 г., т. 7.
2. Определя за участие в срещата с представители на НАП, която ще се проведе на 11 декември 2012 г. от 16.00 ч. в сградата на ВСС членовете на комисия „Бюджет и финанси” и експертните сътрудници към комисията.


58. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Царево 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 писмо от председателя на Районен съд гр. Царево относно правната квалификация на разноските, присъдени в полза на държавата с влезли в сила съдебни актове.
2. Препраща писмо от председателя на Районен съд гр. Царево на Комисия по правни въпроси.


59. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Районен съд гр. Шумен относно събиране на частни държавни вземания, присъдени в полза на Районен съд гр. Шумен.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение запитване от председателя на Районен съд гр. Шумен относно събиране на частни държавни вземания, присъдени в полза на Районен съд гр. Шумен.
2. Препраща запитване от председателя на Районен съд гр. Шумен на Комисия по правни въпроси.


60. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 8/27.11.2012 г. от заседание на Комисия „Публична комуникация” на ВСС относно обсъждане на постъпили проекти за пространствено оформление в залата за журналисти.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия „Публична комуникация” по протокол № 8/27.11.2012 г., т.5. 


61. ОТНОСНО: Обобщени предложения на журналисти, направени с оглед оптимизиране на работата на пресцентъра на ВСС.
Приложение: 
1. Извлечение от протокол № 8/27.11.2012 г. от заседание на Комисия „Публична комуникация” на ВСС.
2. Извлечение от протокол №51/04.12.2012 г. от заседание на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 61 от дневния ред до произнасяне на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


62. ОТНОСНО: Отчет за основните дейности, извършени от Консорциума „Лирекс БГ” ООД – „Индекс - България” ООД по следгаранционното обслужване на АИС „Бюра съдимост” през 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Отчет за основните дейности, извършени от Консорциума „Лирекс БГ” ООД – „Индекс - България” ООД по следгаранционното обслужване на АИС „Бюра съдимост” през 2012 г.
63. ОТНОСНО: Писмо от Администрацията на Президента на Република България относно изплащане на дължими суми от Прокуратура на Република България по изпълнителен лист на Тодор Деянов, и проект на отговор.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Одобрява изготвения проект на отговор до Администрацията на Президента на Република България.


64. ОТНОСНО: Молба - искане от сем. Славейко и Христина Каменови от гр. Враца относно нарушаване на ЕКПЧОС срещу съдилищата Враца, Монтана и Видин.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” многократно се е произнасяла с решения по поставения въпрос от сем. Каменови, поради което и предвид това, че няма новонастъпили обстоятелства, счита че няма основания за промяна на взетите решения.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


65. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за съвместяване на длъжностите „съдия” и „държавен съдебен изпълнител” и определяне на допълнително месечно възнаграждение.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде определено допълнително месечно възнаграждение в размер на 25 % от основната месечна заплата на държавен съдебен изпълнител на съдия Неделина Танчева Минчева за съвместяване на длъжността държавен съдебен изпълнител.


68. ОТНОСНО: Доклад от Мая Атанасова – ст. експерт – юрисконсулт, дирекция „Правна” относно прекратяване на договор за абонаментна поддръжка на компютърни програми (програмни продукти от серията АЖУР).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише споразумение за прекратяване на договора за абонаментна поддръжка на компютърни програми (програмни продукти от серията АЖУР), сключен между Висшия съдебен съвет и ТД „БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ” ООД.


69. ОТНОСНО: Решение по т. 1 от заседание на комисия „Бюджет и финанси” проведено на 22.08.2012 г., упълномощена с решение на ВСС по протокол № 29/12.07.2012 г., т. 47.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Министерство на правосъдието да предостави информация на Висш съдебен съвет за размера на средствата, които са усвоени от отпуснатите чрез трансфер ......... по § 51 00 „Основен ремонт на ДМА” от наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт, на основание чл.18 от ПМС 367/29.12.2011 г.
2. Министерство на правосъдието да възстанови чрез трансфер неизразходваната част от целево отпуснатите средства в размер на ......., предоставени на основание на чл.18 от ПМС 367/29.12.2011 г. за разходи за дейности по проектиране, строително-ремонтни работи, строителен надзор и инвеститорски контрол на сградата, намираща се в гр. София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, в частта, предоставена за управление на Министерството на правосъдието, за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура. 


70. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА  комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от трима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС, да взема решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт.


71. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от болничен от работодател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на първите три дни от болничен от работодател.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


72. ОТНОСНО: Писма от председателите на Районен съд гр. Провадия, Окръжен съд гр. Велико Търново и Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Провадия по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на 1 брой захранващ блок за сървър.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Окръжен съд гр. Велико Търново по §§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация за подмяна на дефектирал компютър.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Карлово по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
4. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


73. ОТНОСНО: Допълване на решение на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 53/28.11.2012 г., т. 42.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Допълва решението си по протокол № 53/28.11.2012 г. т.42, в частта за одобряване извършването на разход с израза: „в размер на определената сума в контролен лист № ДРГ – 55/03.12.2012 – 1”.


74. ОТНОСНО: Допълване на решение на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 53/28.11.2012 г., т. 43.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Допълва решението си по протокол № 53/28.11.2012 г. т.43, в частта за одобряване извършването на разход с израза: „в размер на определената сума в контролен лист № ДРГ – 55/03.12.2012 – 2”.


75. ОТНОСНО: Допълване на решение на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 53/28.11.2012 г., т. 44.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Допълва решението си по протокол № 53/28.11.2012 г. т.44, в частта за одобряване извършването на разход с израза: „в размер на определената сума в контролен лист № ДРГ – 55/03.12.2012 – 3”.


76. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 06.12.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 06.12.2012 г.

1. Предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2012 г.

2. Корекция на бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2012 г.

3. Писмо от директора на НИП за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г.

4. Проект на решение по предложение от председателя на Районен съд гр. Петрич относно осигуряването на сграден фонд за нуждите на Районен съд гр. Петрич.

5. Упълномощаване на Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише споразумение за прекратяване на договора за абонаментна поддръжка на компютърни програми (програмни продукти от серията АЖУР).

6. Решение по т. 1 от заседание на комисия „Бюджет и финанси” проведено на 22.08.2012 г., упълномощена с решение на ВСС по протокол № 29/12.07.2012 г., т. 47.

7. Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС.


77. 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 06.12.2012 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. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1201/У в Софийски районен съд.





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





