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 П Р О Т О К О Л   №  55
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  12 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”, Гинка Георгиева – ръководител сектор „ССС”  и Цветанка Тиганчева – ст. експерт - юрисконсулт.


1. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на съдебната власт за 2012 г., на основание писмо № 91-00-574/04.12.2012 г. на Министерство на финансите с цел осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между РС гр. Сандански и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Сандански по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА промени по бюджетната сметка на съдебната власт за 2012 г. на основание писмо № 91-00-574/04.12.2012 г. на Министерство на финансите, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ (СУБСИДИИ) – НЕТО.
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето).
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+).
II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО.
в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”.
в т.ч. по бюджетната сметка на 
Висш съдебен съвет.


2. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на съдебната власт за 2012 г., на основание писмо № 91-00-574/04.12.2012 г. на Министерство на финансите с цел осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между РС гр. Сандански и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Сандански по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2012 г., както следва: 
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели”.
Средствата са за сметка на предоставения допълнителен трансфер по бюджета на съдебната власт в размер на ......., съгласно писмо  на Министерство на финансите с изх. № 91-00-574/04.12.2012 г.


3. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд 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 за 2012 г. на Върховен касационен съд, с цел осигуряване на средства за 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”.


4. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за корекция на бюджетната сметка за дейността на Почивните и учебни бази на Върховен касационен съд, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2012 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетната сметка за дейността на Почивните и учебни бази на Върховен касационен съд за 2012 г., в рамките на общата бюджетна сметка на Върховен касационен съд за 2012 г., съгласно приложението.


5. ОТНОСНО: Искане от Таня Райковска - за председател на Върховен касационен съд за корекция на бюджетната сметка за 2012 г., във връзка със закупуване на 2 броя скенери за проверка на багажа на посетителите и осигуряване на сигурност в сградата на Съдебната палата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване и съоръжения” на Върховен касационен съд.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич 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 Административен съд гр. Добрич 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”.


7. 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 § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич 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. Добрич 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”.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин 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. Видин 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”.


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


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово 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. Габрово 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”.


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

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


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд 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:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


14. ОТНОСНО: Извършване на разход за on-line излъчване на избор за Главен прокурор.
Приложение: Становище от Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” и Доклад от Красимира Василева – Н-к отдел „ЮОДКВ”, дирекция „Правна”, АВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА офертата на „ЕСОФ БГ” ООД за видеозаснемане и излъчване на живо в Интернет на заседание на ВСС за избор на Главен прокурор на Република България и утвърждава разхода за предложената цена за 8 часа в размер на ........ с ДДС.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на съдебно обезщетение по решение № 10338/16.07.2012 г. на Върховен административен съд.
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. Пловдив по §§ 10-92 „Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения” с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по съдебни решения.
Средствата са за сметка на бюджета за 2012 г. на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка”.
16. 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.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г., с цел осигуряване на средства за покриване на общ недостиг по § 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 Софийски апелативен съд за 2012 г., с цел осигуряване на средства за покриване на общ недостиг по параграф § 10-00 „Издръжка”, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати”.
2. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка”.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд 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:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски окръжен съд за 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка”.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военен съд гр. Пловдив 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.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Севлиево за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на общ недостиг.
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. Червен бряг за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг в параграфа.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Червен бряг по § 10-00 „Издръжка”. Висш съдебен съвет се е произнесъл относно увеличението на бюджетната сметка на съда по § 10-00 „Издръжка” с Протокол № 48/08.11.2012 г. до края на годината.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен 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. 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”.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Тутракан 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.


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Никопол по § 10-00 „Издръжка”. Висш съдебен съвет се е произнесъл относно увеличението на бюджетната сметка на съда по § 10-00 „Издръжка” с Протокол № 37/20.09.2012 г. до края на годината.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Ямбол по § 10-00 „Издръжка”. Висш съдебен съвет се е произнесъл относно увеличението на бюджетната сметка на съда по § 10-00 „Издръжка” с Протокол № 48/08.11.2012 г. до края на годината.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Девня 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”.
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ямбол за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. Средствата са необходими за съдебни заседатели и болнични.
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. Ивайловград за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Сливница 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.


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Момчилград за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг до края на годината и извършване на вътрешно компенсирана промяна между параграфи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Момчилград за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”. Средствата са необходими за електроенергия, вода, кореспонденция, телефони, трудова медицина, Интернет, ПП САС, съдебно деловодство и Интернет страница.
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. Момчилград за 2012 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати”.
2.2. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
2.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка”.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг и извършване на вътрешно компенсирана промяна между параграфи.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Провадия за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”. Висш съдебен съвет се е произнесъл относно увеличението на бюджетната сметка на съда по § 10-00 „Издръжка” с Протокол № 45/25.10.2012 г. до края на годината.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Провадия за 2012 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати”.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия, болнични и гориво за отопление.

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. Трън и Окръжен съд гр. Перник за командирован съдия, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Перник за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Трън 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. Трън за изплащане на болнични, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Трън за 2012 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”.
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Трън за 2012 г. по §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения”.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Трън за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на разходи за отопление.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


34. ОТНОСНО: искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за сметка на работодателя и разлика в работните заплати на командировани съдии.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2012 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за сметка на работодателя за първите три дни от временната нетрудоспособност на основание § 22о от ПЗР на КСО, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати”.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
2. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки за 2012 г. за изплащане на разлика в заплатите на командировани съдии, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Варна за 2012 г.  по § 01-00 „Заплати”.
2.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2012 г.  по § 01-00 „Заплати”.
2.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2012 г.  по § 01-00 „Заплати”.


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за издръжка за гориво за отопление и възнаграждения на съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Харманли за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”. Висш съдебен съвет се е произнесъл относно увеличението на бюджетната сметка на съда по § 10-00 „Издръжка” с Протокол № 50/22.11.2012 г. до края на годината.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Харманли за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. Средствата са необходими за възнаграждения на съдебни заседатели.
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. Казанлък за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, СБКО и болнични от работодател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Казанлък за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на възнаграждения на начислени, но неизплатени възнаграждения на съдебни заседатели, СБКО и болнични от работодател.
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. Кюстендил за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
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., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО 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. Радомир за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на болнични.
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. Радомир за 2012 г., с цел изплащане на СБКО, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА §§ 10-00 „Издръжка”.
2.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения”.


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г., с цел изразходване на генериран излишък по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.

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. Велико Търново за 2012 г., с цел осигуряване на средства по § 10-00 „Издръжка” за покриване на разходи за вещи лица, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка”.

40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг и болнични от работодател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Кнежа за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”. Висш съдебен съвет се е произнесъл относно увеличението на бюджетната сметка на съда по § 10-00 „Издръжка” с Протокол № 37/20.09.2012 г. до края на годината.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Кнежа 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”.


41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, болнични, покриване на недостиг за текуща издръжка и изолиране на влага в архивно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Пазарджик за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и изплащане на болнични.
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. Пазарджик за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на недостиг за текуща издръжка до края на годината.
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. Пазарджик за 2012 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” за текущ ремонт на архив.
Разходът е за сметка на неразпределения резерв за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2012 г.


42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели 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. Панагюрище за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за покриване на разходи за съдебни заседатели до края на годината.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г. 


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на гориво.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Варна, разходите за закупуване на гориво да бъдат извършени в рамките на утвърдените средства по бюджетната сметка за 2012 г.


44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за възстановяване на щети от възникнал пожар в съдебната палата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки за 2012 г. на органите на съдебната власт, както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Окръжен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка” с цел осигуряване на средства за покриване на разходи свързани с настъпили застрахователни събития и получени застрахователни обезщетения;
1.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
2. Препоръчва на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич разходите в размер на .... да се извършат в рамките на утвърдените средства по § 10-00 „Издръжка” по бюджетната сметка на съда за 2012 г.


45. ОТНОСНО: Писмо от председателите на Окръжен съд гр. Благоевград и Районен съд гр. Благоевград за извършване на вътрешно компенсирана промяна на бюджетните им сметки за 2012 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя мрежови комутатори.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за вътрешно компенсирана промяна, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Благоевград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на 2 броя суича.
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Окръжен съд гр. Благоевград по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.

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. Пловдив за 2012 г., за закупуване на многофункционална копирна машина, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации, 2 броя многофункционални устройства, 2 броя персонални принтери и 3 броя монитори.
Приложение: Извлечение от протокол № 51/04.12.2012 г. от заседание на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.

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 за 2012 г. на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Харманли, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Харманли по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации и 3 броя монитори.
1.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Харманли по § 10-00 „Издръжка” с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя персонални принтери и 2 броя многофункционални устройства.

48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препраща писмо с вх. № 11-07-1717/07.12.2012 г. от Районен съд гр. Крумовград на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” при ВСС, за изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на 4 броя компютърни конфигурации.


49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за извършване на ремонтни дейности по стените и таваните в централната част и западното крило на съдебната палата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки за 2012 г. на органите на съдебната власт, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Районен съд гр. Горна Оряховица по §§ 10-30 „Текущ ремонт” с цел осигуряване на средства за покриване на разходи свързани с настъпили застрахователни събития и получени застрахователни обезщетения;
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка за 2012 г. на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка”.


50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за обезопасяване на партерния етаж на сградата. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Гоце Делчев за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за обезопасяване на партерния етаж на Съдебната палата. 
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2012 г.
2. Предлага на административния ръководител да обсъди с компетентните органи възможността за поставяне на противоударно фолио с цел запазване архитектурния облик на сградата.


51. ОТНОСНО: Писмо от Районния прокурор на Районна прокуратура гр. Елин Пелин до Министерство на правосъдието, с копие до Висш съдебен съвет и Върховна касационна прокуратура относно спешно решаване на проблем с недостатъчна работна площ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение искането на Районния прокурор на Районна прокуратура гр. Елин Пелин.
2. ОТЛАГА вземането на отношение по поставения проблем до получаване на мнение от страна на Върховна касационна прокуратура.


52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за заплащане на частичен ремонт по фактура за ремонтна дейност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Своге за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за заплащане на частичен ремонт по фактура за ремонтна дейност.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за абонамент на правно-информационна система АПИС за 2013 г.  
Приложение: 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 :

Изразява положително становище относно определените лимити за използване на информационната система „Апис”, приети с решение на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” по протокол № 51/04.12.2012 г. т. 2.


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

1. Подкрепя решение на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” по протокол № 51/04.12.2012 г. т. 9.
2. Изпраща Отчета от Консорциума „Лирекс БГ” ООД – „Индекс-България” ООД на Дирекция „Правна” за изготвяне на проект на договор.


55. ОТНОСНО: Информация от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос относно предприетите мерки за намаляване на разходите за телефон. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос относно предприетите мерки за намаляване на разходите за телефон. 


56. ОТНОСНО: Запитване от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за начина на изчисление и изплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ на съдия Ангел Кръстев Лазаров, освободен от заеманата длъжност, съгласно чл. 165, ал. 1, т.2 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Висшият съдебен съвет няма правомощия да тълкува закона и да дава указания по неговото прилагане. 
2. ВРЪЩА преписката на председателя на Районен съд гр. Тополовград, тъй като поставеният в запитването казус не е от компетентността на Висшия съдебен съвет, а в компетентността на административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград. При несъгласие на страните с неговото разпореждане същите следва да търсят правата си по съдебен ред. 


57. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно преподписване на договорни отношения между Районен съд гр. Ардино и „Банка ДСК” ЕАД. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
Приема за сведение писмото на административния ръководител на Районен съд гр. Ардино относно преподписване на договорните отношения с „Банка ДСК” ЕАД. 


58. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен съд гр. Хасково за смяна на обслужващата банка, считано от 01.01.2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки – набирателна, транзитна и сметка за наличности на Административен съд гр. Хасково да се обслужват от „Централна кооперативна банка” АД – клон Хасково, считано от 01.01.2013 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Административен съд гр. Хасково.


59. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Провадия за смяна на обслужващата банка, считано от 01.01.2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки – набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Провадия да се обслужват от „Централна кооперативна банка” АД, считано от 01.01.2013 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Провадия.


60. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Дулово за смяна на обслужващата банка, считано от 01.02.2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки – набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Дулово да се обслужват от „Централна кооперативна банка” АД – клон Силистра, считано от 01.02.2013 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Дулово.


61. ОТНОСНО: Доклад от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в АВСС относно договор за абонаментно поддържане на програмен продукт „ALADIN”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход за месечни абонаментни такси в размер на 50 % от минималната работна заплата за страната без ДДС, като бъде сключен договор за абонаментно поддържане на програмен продукт ALADIN за 2013 г. и 2014 г.
ВЪЗЛАГА на финансовия контрольор да окомплектова преписката със становище за извършване на разхода.
2. УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ ВСС да прекрати договор № 18/1999 г. за абонамент, сключен между ВСС и „Микрокомплекс Интернешънъл” ООД, като подпише споразумението за прекратяване.
3. УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ ВСС да подпише договор с „Микрокомплекс Интернешънъл” ООД за абонаментно поддържане на програмен продукт ALADIN за 2013 г. и 2014 г.


62. ОТНОСНО: Доклад от Диляна Янкова – ст. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” относно необходимост от провеждане на процедура за избор на изпълнител за пълно сервизно обслужване на четири броя многофункционални машини “Xerox”, модели WC 5645, С 55, WC Pro 265, WC 4595.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ ВСС да организира и проведе процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Пълно сервизно обслужване на четири броя многофункционални машини “Xerox”, модели WC 5645, С 55, WC Pro 265, WC 4595” по реда на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки и да подпише договор с избрания изпълнител за срок от две години или да прекрати процедурата.


63. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно проекти на Закон за изменение и допълнение на ЗСВ, Закон за изменение и допълнение на ГПК, Закон за изменение и допълнение на Административно процесуалния кодекс и Закон за изменение и допълнение на НПК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съгласува проектите на Закон за изменение и допълнение на ЗСВ, Закон за изменение и допълнение на ГПК, Закон за изменение и допълнение на Административно процесуалния кодекс и Закон за изменение и допълнение на НПК със забележка, че е необходимо финансово обезпечаване на тези текстове. По повод обсъждането на тези закони да се приемат норми, с оглед събиране на сумите за разноски по делата.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема направените констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Раднево.
2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад и приема за сведение информацията за изпълнените препоръки.


65. ОТНОСНО:  Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно изпълнението на план за действие в Районен съд гр. Чирпан, одобрен с решение на ВСС по протокол № 37/20.09.2012 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение информацията на административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за изпълнението на препоръките от 1 до т. 4 от одобрения план за действие приет с протокол № 37 от 20.09.2012 г.


66. ОТНОСНО: Оферти относно абонамент за печатни издания за 2013 г. за нуждите на ВСС.
Приложение: Извлечение от протокол № 9/04.12.2012 г. от заседание на Комисия „Публична комуникация”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА офертата на „Артефакт” за абонамент на печатни издания за 2013 г. за нуждите на ВСС и одобрява извършването на разход, съгласно приложената оферта.
 

67. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 44/03.12.2012 г. от заседание на Комисия по правни въпроси, във връзка с писмо от Теодора Точкова – председател на Административен съд гр. Хасково относно приложението на чл. 2, ал. 1 от Закона за държавните такси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА разглеждането на т. 67 от дневния ред.
2. Да се проведе съвместно заседание на Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия по правни въпроси относно приложението на чл. 2, ал. 1 от Закона за държавните такси.


68. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 44/03.12.2012 г. от заседание на Комисия по правни въпроси относно информация от Ивайло Филипов – изпълнителен директор на „Информационно обслужване” АД за запознаване с особеностите и обхвата на дейностите по финансиране, извършвани от „Информационно обслужване” АД в съдилищата през 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение извлечение от протокол № 44/03.12.2012 г. от заседание на Комисия по правни въпроси. 
2. Определя г-жа Каролина Неделчева за участие в работната група от членове на ВСС и представители на „Информационно обслужване” АД.


69. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 44/03.12.2012 г. от заседание на Комисия по правни въпроси относно писмо от Владимира Янева – председател на Софийски градски съд, във връзка с приложението на чл. 225, ал. 4 от ЗСВ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 44/03.12.2012 г. от заседание на Комисия по правни въпроси.


70. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 44/03.12.2012 г. от заседание на Комисия по правни въпроси относно писмо от Ивелина Велчева – председател на Районен съд гр. Балчик и Енчо Енчев – председател на Окръжен съд гр. Добрич, във връзка с осигуряване на сграден фонд за нуждите на Районен съд гр. Балчик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 44/03.12.2012 г. от заседание на Комисия по правни въпроси.


71. ОТНОСНО: Фактура за годишната членска вноска за 2013 година, съгласно решение на Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) в Дъблин, 9 – 11 май 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА извършването на разход в размер до ..........  за заплащане на членска такса за 2013 г. в Европейската мрежа на съдебните съвети.


72. ОТНОСНО: Документи, свързани с възстановяване на разходи от Европейската мрежа на съдебните съвети на Висшия съдебен съвет, за участие на български представители в дейностите на организацията за периода януари – юни 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение документите, свързани с възстановяване на разходи от Европейската мрежа на съдебните съвети на Висшия съдебен съвет, за участие на български представители в дейностите на организацията за периода януари – юни 2012 г.


73. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Софийски военен съд с приложен изпълнителен лист по нчхд № 101/2012 г. издаден от Софийски военен съд против Севдалина Йорданова за упражняване на правата на взискател по реда на ГПК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препраща писмо от административния ръководител на Софийски военен съд с приложен изпълнителен лист по нчхд № 101/2012 г. издаден от Софийски военен съд против Севдалина Йорданова за упражняване на правата на взискател по реда на ГПК на Комисия по правни въпроси.


74. ОТНОСНО: Информация от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за предприетите действия относно решение на Комисия „Бюджет и финанси” на ВСС по протокол № 39/14.08.2012 г. т. 29, по молбата на Георги Стоименов.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
Приема за сведение информацията от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за предприетите действия относно решение на Комисия „Бюджет и финанси” на ВСС по протокол № 39/14.08.2012 г. т. 29.


75. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен 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 писмо от председателя на Районен 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 Районен съд гр. Благоевград на Комисия по правни въпроси.


76. ОТНОСНО: Получени предложения от органи на съдебната власт на Интернет страницата на ВСС по темата „Как да ни стигне бюджета за 2013 г.?”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Възлага на дирекция „Финанси и бюджет” да обобщава месечно предложенията от органи на съдебната власт по темата „Как да ни стигне бюджета за 2013 г.?”  и да се внесат за съвместно разглеждане от комисия „Бюджет и финанси”, Комисия по правни въпроси и Комисия съдебна администрация.


77. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Софийски районен съд до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС, относно изграждане на вертикална планировка с отводнителна система и ажурна ограда 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 административния ръководител на Софийски районен съд до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС, относно изграждане на вертикална планировка с отводнителна система и ажурна ограда около сградата на бул. „Цар Борис III” № 54, която предстои да се ползва от СРС.


78. ОТНОСНО: Писмо от г-жа Ана Караиванова – Главен инспектор на Инспектората към ВСС с приложена молба – искане от Славейко и Христина Каменови от гр. Враца.

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:

79. ОТНОСНО: Предложение за вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2012 г.

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, неразделна част от решението.


80. 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:
1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджетните сметки на Прокуратура на Република България и Висш съдебен съвет за 2012 г., както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
1.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
                 2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2012 г., както следва:
2.1. УВЕЛИЧАВА § 10-20 „Разходи за външни услуги”.
2.2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2.3. НАНАМЯВА §53-00 „Придобиване на НДА”.


81. ОТНОСНО: Доклад от г-жа Славка Каменова – Главен секретар на Висшия съдебен съвет относно необходимост от подписване на договор за наем на 9 /девет/ паркоместа за нуждите на автомобилите на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА разглеждането на т. 85 до представяне на оферти и изготвяне на анализ. 
2. Да се изиска пълна и подробна информация и справки от г-жа Славка Каменова - Главен секретар на Висш съдебен съвет и Дамян Бакалов – н-к служба „Техническо обслужване” за движението и използването на автомобилите и разходите за това по месеци за цялата 2012 г. включително и разходите за ремонти, както и местодомуването им.
3. Да се изиска пълна и подробна информация от всички административни ръководители на органите на съдебната власт за наличните автомобили, използването им и извършваните разходи за тях по месеци за цялата 2012 г.


82. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна с предложение разходите по командироване на магистрати и съдебни служители, участващи в подкомисии и работни групи към ВСС да бъдат поети от бюджетната сметка на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Разходите за командироване на магистрати и съдебни служители, които участват в подкомисии и работни групи към ВСС за изготвяне на проекти за промяна на подзаконови актове, стратегии, правила, критерии и др. следва да бъдат извършвани в рамките на бюджетната сметка на съответния орган на съдебната власт.
След осчетоводяване на извършения разход, по предложение на административния ръководител до ВСС, ще бъдат извършвани корекции между бюджетните сметки на съответния орган на съдебната власт и ВСС.


86. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по чл. 224 от КТ, чл. 225 и чл. 354 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


87. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за разрешение за изразходване на нереализирана икономия за закупуване на 1 брой принтер, като се извърши вътрешно компенсирана промяна.

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. Дупница за 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дупница за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дупница за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


88. ОТНОСНО: Предложение от и.д. административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за определяне на допълнително възнаграждение на прокурор Невена Николаева Орманджиева с присъдена образователна и научна степен „доктор” по право.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ на прокурор Невена Николаева Орманджиева да бъде определено допълнително парично възнаграждение, в размер на 10 % за придобита научна степен „Доктор”.


89. ОТНОСНО: Писмо от Инспекторат към Висшия съдебен съвет, с искане 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:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Инспекторат към Висш съдебен съвет за 2012 г., с цел осигуряване на средства за 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”.


90. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г. и 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 Административен съд гр. Велико Търново за 2012 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Велико Търново за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Велико Търново за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2012 г. на Административен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка” за покриване на недостиг за текуща издръжка до края на годината.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


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


92. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна 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. Варна 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”.


93. ОТНОСНО: Писмо от Съюз на съдиите в България относно предоставяне на информация, която да бъде обществено достъпна по неотложни финансови въпроси, и проект на отговор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. По повод изготвен отговор до Съюза на съдиите в България комисия „Бюджет и финанси” счита, че писмото и отговорът, с оглед взаимодействието и отношението на добронамереност, следва да бъде проведен разговор и среща с ръководството на Съюза на съдиите в България, Българска съдийска асоциация, Асоциация на прокурорите в България и Камара на следователите в България.
Да бъдат поканени по 2 - ма представители от Съюз на съдиите в България, Българска съдийска асоциация, Асоциация на прокурорите в България и Камара на следователите в България на заседанието на комисията, което ще се проведе на 19.12.2012 г. 10.30 часа. в сградата на ВСС, ул. „Екзарх Йосиф” № 12.
2. Решението на комисията да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 


94. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г. между параграфи.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Военен съд гр. Сливен за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за сметка на работодателя за първите три дни от временната нетрудоспособност на основание § 22о от ПЗР на КСО, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати”.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Военен съд гр. Сливен за 2012 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


95. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за обзавеждане на освободен от Административния съд съдийски кабинет.
 
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 обзавеждане на съдийски кабинет.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2012 г.


96. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник 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 Районен съд гр. Перник за 2012 г. 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.


97. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кула за 2012 г. 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.


98. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за ел. енергия, материали за ремонт на парно и възнаграждения на съдебни заседатели.
 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тервел за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за материали свързани с ремонт на парно.
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. Тервел за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за възнаграждения на съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


99. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, кореспонденция и ВиК.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бяла Слатина за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за изплащане на възнаграждения на вещи лица, кореспонденция и ВиК.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет за 2012 г.


100. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за пет броя батерии за UPS-и, абонамент на продуктите Апис и възнаграждения на вещи лица и свидетели за месец декември.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


101. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич с искане за корекция на бюджетната сметка за 2012 г.
 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно-компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр.  Добрич за 2012 г., както следва:
 1.1.  НАМАЛЯВА  бюджетната сметка на Окръжен съд гр.  Добрич за 2012 г. по § 01- 00  „Заплати”.
 1.2. УВЕЛИЧАВА  бюджетната сметка на Окръжен съд гр.  Добрич за 2012 г. по §02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
 1.3. УВЕЛИЧАВА  бюджетната сметка на Окръжен съд гр.  Добрич за 2012 г. по §10-00 „Издръжка”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно-компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр.  Добрич за 2012 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА  бюджетната сметка на Окръжен съд гр.  Добрич за 2012 г. по §52-00 ”Придобиване на ДМА”.
2.2. УВЕЛИЧАВА  бюджетната сметка на Окръжен съд гр.  Добрич за 2012 г. по §10-00 „Издръжка”.
3. Разрешава изразходването на реализираната икономия по §52-00 ”Придобиване на ДМА” в размер на ....... за закупуване на 38 бр. оптично-димни датчици.
4. Препоръчва на административния ръководител на Окръжен съд гр.  Добрич, разходите по §10-00 “Издръжка” за материали и външни услуги да се извършат в рамките на утвърдената бюджетната сметка на съда за 2012г., като се има предвид, че при недостиг на бюджетни средства, максимално допустимия размер на задълженията към доставчици към 31.12.2012г. може да бъде на стойност .........


102. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Враца за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на 3000л. дизелово гориво за отопление.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


103. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на СБКО и възнаграждения 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. Самоков за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на СБКО и съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


104. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас с искания за увеличение на бюджетната сметка за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджетната сметка за 2012 г. на Административен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” за осигуряване на средства за обща издръжка.


105. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


106. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2012 г., с цел изплащане на суми за съдебни заседатели и вещи лица.
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. Исперих за 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати”.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

107. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица 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:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2012 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


108. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг до края на годината и 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:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Несебър 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. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Несебър за 2012 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка”.


109. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за разрешение за изразходване на ...... по § 10-00 „Издръжка”, поради реализиран излишък и прехвърлянето им за закупуване на принтер.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Разрешава изразходването на реализираната икономия по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на ...... за закупуване на принтер, като извършва вътрешно компенсирана промяна, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


110. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново 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 Районен съд гр. Велико Търново за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за покриване на недостиг до края на годината.
Средствата са за сметка на бюджета на Висш съдебен съвет за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка”.


111. ОТНОСНО: Доклад от Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” относно осигуряване на Интернет за залата на журналистите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Дава съгласие да се извърши разход за осигуряване на Интернет за залата на журналистите.


112. ОТНОСНО: Доклад от Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” относно закупуване на настолни компютри за членовете на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Дава съгласие да се извърши разход за закупуване на 10 броя настолни компютри за членовете на ВСС, съобразно определените лимити.


113. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 52/11.12.2012 г. от заседание на КПКИТС относно докладна от Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” за провеждане на обществена поръчка за закупуване на антивирусен софтуер – корпоративна версия за съдилищата, за 8 000 работни места.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема докладната от Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” относно провеждане на обществена поръчка за закупуване на антивирусен софтуер – корпоративна версия за съдилищата.

114. ОТНОСНО: Искания от председателя на Софийски градски съд за закупуване на два броя сървъри от висок клас, комуникационен шкаф, софтуер и мобилна система за управление на дълготрайни материални активи.
Приложение: Извлечение от протокол № 52/11.12.2012 г. от заседание на КПКИТС.
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  § 53-00 „Придобиване на НДА” за придобиване на мобилна система за управление на ДМА.
Средствата са за сметка на бюджета на ВСС за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 


115. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 45/10.12.2012 г. от заседание на Комисия по правни въпроси относно запитване от Владимира Янева – председател на Софийски градски съд, във връзка с изплащане на трудово възнаграждение и осигуровки на Мария Георгиева – съдия в СГС за период, в който същата е била отстранена от длъжност „съдия”.
Отложена по протокол № 54/05.12.2012 г. на Комисия „Бюджет и финанси” на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Подкрепя решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 45/10.12.2012 г. т. 6. 


116. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 45/10.12.2012 г. от заседание на Комисия по правни въпроси относно писмо от директора на дирекция „Канцелария” в администрацията на Президента на РБ, с което е препратено за становище изложение от Тодор Деянов от гр. София, във връзка с молба да му бъдат изплатени присъдени суми по изпълнителен лист от СРС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 45/10.12.2012 г. от заседание на Комисия по правни въпроси, тъй като сумата е преведена с бюджетно платежно нареждане № Е00240/14.11.2012 г. инициирано от Прокуратура на Република България.


117. ОТНОСНО: Писмо от Инспекторат към Висшия съдебен съвет до Владимира Янева – председател на СГС, с копие до ВСС, относно постъпил сигнал Ж-01-1094 от 28.11.2012 г. , подаден от Иванка Братинова Димитрова от гр. Варна с искане за връщане на недължимо платена държавна такса по сметка на Софийски градски съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Инспекторат към Висшия съдебен съвет до Владимира Янева – председател на СГС, с копие до ВСС, относно постъпил сигнал Ж-01-1094 от 28.11.2012 г. , подаден от Иванка Братинова Димитрова от гр. Варна с искане за връщане на недължимо платена държавна такса по сметка на Софийски градски съд.


118. ОТНОСНО: Молба от адв. Теньо Диков, АК Стара Загора – пълномощник на Йордан Вълчанов, с. Медникарово до Окръжен съд гр. Стара Загора, с копие до ВСС, за изплащане на дължими суми по изпълнителен лист.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение молбата от адв. Теньо Диков, АК Стара Загора – пълномощник на Йордан Вълчанов, с. Медникарово до Окръжен съд гр. Стара Загора, с копие до ВСС, за изплащане на дължими суми по изпълнителен лист.


119. ОТНОСНО: Становище от Управителния съвет на Асоциация на прокурорите в България относно инициативата на ВСС за корекция на бюджета на съдебната власт, с цел заплащане на допълнителни възнаграждения на заетите в системата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение становище от Управителния съвет на Асоциация на прокурорите в България относно инициативата на ВСС за корекция на бюджета на съдебната власт, с цел заплащане на допълнителни възнаграждения на заетите в системата.


120. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с искане да бъде предоставена информация за сумите платени, от съдилищата и прокуратурите за вещи лица и преводи за периода 2009 – 2012 г. (общо и по години), и проект на отговор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на отговор до Министерство на правосъдието.
121. ОТНОСНО: Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси”относно състоянието на апартаментите и необходимите средства за ремонт на същите.
Отложена по протокол № 53/28.11.2012 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 125 за следващото заседание на комисията.


122. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев 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:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Гоце Делчев 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”.


123. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на болнични и СБКО.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ямбол за 2012 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за сметка на работодателя за първите три дни от временната нетрудоспособност на основание § 22о от ПЗР на КСО, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати”.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ямбол за 2012 г. за изплащане на СБКО, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка”.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
124. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за закупуване на 5 броя батерии за UPS.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Златоград за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на 5 броя батерии за UPS.
Средствата са за сметка на бюджета на ВСС за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Силистра за 2012 г. по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на твърд диск с UPS интерфейс и RAM памет за сървър.
Средствата са за сметка на бюджета на ВСС за 2012 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”. 


126. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Софийски военен съд с приложен изпълнителен лист по анд № 286/2012 г. издаден от Софийски военен съд против Катя Хаджидимова за упражняване на правата на взискател по реда на ГПК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препраща писмо от административния ръководител на Софийски военен съд с приложен изпълнителен лист по анд № 286/2012 г. издаден от Софийски военен съд против Катя Хаджидимова за упражняване на правата на взискател по реда на ГПК на Комисия по правни въпроси.


127. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград с молба за съдействие пред Министерство на правосъдието за обособяване на изнесено работно място на обслужващите ги банки във фоайето на Съдебна палата Благоевград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград с молба за съдействие пред Министерство на правосъдието за обособяване на изнесено работно място на обслужващите ги банки.


128. ОТНОСНО: Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС във връзка с писмо от административния ръководител на Софийски районен съд до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС, относно липсата на отопление на ет.4 и ет.5 от сградата на ул. „Съборна” № 9.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС, във връзка с писмо от административния ръководител на Софийски районен съд до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС, относно липсата на отопление на ет.4 и ет.5 от сградата на ул. „Съборна” № 9.


129. ОТНОСНО: Включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в допълнение към материалите по  обявения дневния ред за заседанието на ВСС на 13.12.2012 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Решенията на комисията, приети на днешното заседание, за които е необходимо решение на Висшия съдебен съвет, да се внесат като допълнение към материалите по т. 32 от обявения дневен ред за заседанието на Висшия съдебен съвет на 13.12.2012 г. 


130. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 13.12.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 13.12.2012 г.

1. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС относно сключване на договор с „Микрокомплекс Интернешънъл” ООД за абонаментно поддържане на програмен продукт ALADIN за 2013 г. и 2014 г.
2. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да организира и проведе процедура за избор на изпълнител за пълно сервизно обслужване на четири броя многофункционални машини “Xerox”, модели WC 5645, С 55, WC Pro 265, WC 4595.
3. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр.Раднево.
4. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно изпълнението на план за действие в Районен съд гр. Чирпан, одобрен с решение на ВСС по протокол № 37/20.09.2012 г.
5. Проект на решение по предложение на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна разходите по командироване на магистрати и съдебни служители, участващи в подкомисии и работни групи към ВСС да бъдат поети от бюджетната сметка на ВСС.
6. Проект на решение по предложение на и.д. административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за определяне на допълнително възнаграждение на прокурор Невена Николаева Орманджиева с присъдена образователна и научна степен „доктор” по право.




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









