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П Р О Т О К О Л   № 10
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 28 март 2018 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Боян Магдалинчев – председател 
Боряна Димитрова
Гергана Мутафова
Калина Чапкънова
Севдалин Мавров

ОТСЪСТВА	: Георги Кузманов

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Петър Станков - началник отдел "УКЦОП".
При обсъжданията по точка 1 присъстваха членовете на работната група: от АВСС - Мария Зафирова - началник на отдел „Европейски и международни програми и проекти“, от Върховен административен съд – Соня Миткова, от Прокуратура на Република България – Зорница Манолова, от ИВСС – Кирил Арнаудов и от НИП – Светла Вълева, Василена Йорданова.
  При обсъжданията по точки 19 и 20 присъства Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“.


1. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, приети с решение на ВСС по протокол № 34/27.10.2011 г.
Отложена по протоколи №№ 8/14.03.2018 г. и 9/21.03.2018 г. на КБФ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на работната група, назначена с решение на КБФ по протокол № 44/29.11.2017 г. до изготви Правила за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения за действия по изпълнение и управление на проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в срок до 10 април 2018 г.
Включва в работната група Инга Динова - гл. експерт – икономист в АВСС.


2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2018 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2018 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2018 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

3. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командировани магистрати, взели участие в работни групи за съставяне на конспекти за писмен изпит, изработване на Правила за дейността на Националната съдебна мрежа, Правила за работа на Единните пресофиси и др.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Варна за 2018 г. с …., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командировани магистрати, взели участие в работни групи за съставяне на конспекти за писмен изпит, изработване на Правила за дейността на Националната съдебна мрежа, Правила за работа на Единните пресофиси и др., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Варна с ….

 
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 23.11.2017 г., издаден от Окръжен съд гр. Сливен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2018 г. на Софийски градски съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 23.11.2017 г., издаден от Окръжен съд гр. Сливен.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на верижен стълбищен робот за сградата на Съдебната палата в гр. Варна.
Извлечение от протокол № 9/14.03.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Варна за 2018 г. със …. с ДДС с цел осигуряване на средства за закупуване на верижен стълбищен робот за сградата на Съдебната палата в гр. Варна, пл. „Независимост“ № 2, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със ….
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Варна със ….
Мотиви:
Съгласно чл. 91 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., първостепенните разпоредители предвиждат, в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2018 г., средства за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, при условие, че тези мерки не са изпълнени до края на 2017 г.

 
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт – пригаждане на помещение в две такива и доставка и монтаж на два климатика.
Извлечение от протокол № 10/21.03.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт – пригаждане на помещение в две такива.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Пазарджик за 2018 г. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на 2 бр. климатици, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Пазарджик с …..
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за текущ ремонт – обособяване на фронт офис за нуждите на съда.
Извлечение от протокол № 10/21.03.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Административен съд гр. Търговище по § 10-00 „Издръжка“ с …. за текущ ремонт – обособяване на фронт офис за нуждите на Административен съд гр. Търговище.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за текущ ремонт – обезопасяване на входа – преработка на входна врата, доставка и монтаж на парапет, с цел обособяване на зони „вход-изход“ за граждани.
Извлечение от протокол № 10/21.03.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Разлог по § 10-00 „Издръжка“ с …. за текущ ремонт – обезопасяване на входа – преработка на входна врата, доставка и монтаж на парапет, с цел обособяване на зони „вход-изход“ за граждани.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за текущ ремонт – обезопасяване на входното стълбище на сградата - изработка и монтаж на парапет.
Извлечение от протокол № 10/21.03.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Чирпан по § 10-00 „Издръжка“ с …. за текущ ремонт – обезопасяване на входното стълбище на Съдебната палата - изработка и монтаж на парапет.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за заплащане на извършения належащ ремонт на покрива.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изиска допълнителна информация от председателя на Районен съд гр. Ивайловград дали в Количествено – стойностната сметка по проекта, финансиран по програма „Региони в растеж“ е включен раздел „Непредвидени разходи“ и дали изпълнителят е осъществил актуване на допълнително възникналите дейности в този раздел, като е поискано възстановяване на изразходените средства пред Управляващия орган на ОПРР.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на климатик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Пазарджик за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Пазарджик с ...


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Административен съд гр. Враца за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за ремонт на увреден покрив.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за внедряване на финансов модул NFORCE и програмен модул JES API.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Районен съд гр. Първомай за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на финансов модул NFORCE /.../ и програмен модул JES API /.../, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
1.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Първомай с …
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Районен съд гр. Първомай за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за инсталиране, обучение и изплащане на месечната поддръжка и право на ползване на финансов модул NFORCE и JES API, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Първомай с ..


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за сключване на граждански договор с външен изпълнител за изпълнение на задачата „Преглед, систематизиране по вид и хронология, отделяне за унищожаване на неценни документи на около 8 016 броя дела с изтекъл срок на съхранение, при спазване на изискванията на Закона за националния архивен фонд и действащата Номенклатура на делата със сроковете за съхранението им, образувани от дейността на Районен съд гр. Добрич“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключване на граждански договор с външен изпълнител за изпълнение на задачата „Преглед, систематизиране по вид и хронология, отделяне за унищожаване на неценни документи на около 8 016 броя дела с изтекъл срок на съхранение, при спазване на изискванията на Закона за националния архивен фонд и действащата Номенклатура на делата със сроковете за съхранението им, образувани от дейността на Районен съд гр.  Добрич“.
2. ИЗПРАЩА решението по т.1 на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, за сведение.

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .

16. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2018 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. със …., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 01-00 „Заплати“ с ….
по § 10-00 „Издръжка“ със ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. по 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със …., съгласно Приложение № 1.
 
Одитни доклади.

19. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Троян по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 30 от протокол № 28/21.09.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява изпълнението на препоръките по точки 3.1, 3.2 и 4 от одобрения план за действие на Районен съд гр. Троян и частичното изпълнение на препоръките по точки 2 и 3 от плана за действие.
2. Указва на административния ръководител на съда да промени „Актуализираните правила за изплащане възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и свидетели“ в частта им, регламентираща представянето на декларация от вещите лица за осигурителния им статус.
3. Указва на административния ръководител на съда да промени „Правилника за документооборота на счетоводните документи при отчитане на средствата по набирателната сметка на Районен съд гр. Троян“ в частта им, регламентираща правното основание за предоставяне на гаранции, съгласно ЗОП и видовете гаранции по ЗОП, съхранявани по сметката.


20. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Ботевград по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 47 от протокол № 17/01.06.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява изпълнението на препоръка № 4 от т. 1.2 от плана за действие и не приема предложения начин за изпълнение на препоръката по точка 1.4 от плана за действие.
2. Указва на административния ръководител да преведе по транзитната сметка на ВСС сумата в размер на …. представляваща начислени държавни такси.
3. Приема частичното изпълнение на препоръката по точка 1.4 от плана за действие и указва на административния ръководител на съда да преведе по транзитната сметка на ВСС сумата в размер на ….

Разни.

21. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за предоставяне на услуга по реализирането на онлайн излъчване в реално време на заседанията на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „ЕСОФ БГ“ ООД за предоставяне на услугата по реализиране на онлайн излъчване в реално време на заседанията на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет на стойност ….., за срок от 1 (една) година.


22. ОТНОСНО: Проект на График на планираните обществени поръчки за 2018 г. на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА График на планираните обществени поръчки за 2018 г. на Висшия съдебен съвет.
2. Одобреният график да се предостави на всички ръководители на звена и отговорни служители, които ще бъдат ангажирани с подготовката и провеждането на процедурите.


23. ОТНОСНО: Възстановяване на държавни такси по код 90 в СЕБРА.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да спазват следните решения:
1. От протокол № 11/23.03.2011 г. на ВСС, т. 6, а именно, че когато започнатото дело се изпраща на надлежния съд, към него се прилага и документа, удостоверяващ плащането на дължимата държавна такса. В този случай държавната такса се смята за надлежно внесена.
2. От протокол № 13/29.03.2012 г. на ВСС, т. 41, която допълва решение по протокол № 11/23.03.2011 г. на ВСС, т. 6, както следва: Внесената държавна такса, която следва да бъде върната на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК се връща от съда, при който делото е приключило.
3. От протокол № 17/25.05.2015 г. на Комисия по правни въпроси, съгласно което решението на ВСС по протокол № 11/23.03.2011 г. се прилага и в случаите на внесена държавна такса в друг съд, поради допусната техническа грешка. 


24. ОТНОСНО: Молба за разсрочване на дължима сума в полза на бюджета на съдебната власт.
Извлечение от протокол № 8/19.03.2018 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се уведоми Окръжен съд гр. Бургас, че ВСС не е компетентен орган по смисъла на чл. 184, ал. 2 от ДОПК, поради което не може да се произнесе по искането за разрешение за разсрочване на публичните задължения на ….


25. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите относно молба за разсрочване на дължима сума в полза на бюджета на съдебната власт, изпратено от Окръжен съд гр. Бургас, за сведение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на финансите относно молба за разсрочване на дължима сума в полза на бюджета на съдебната власт. 


26. ОТНОСНО: Молба от наследниците на съдебен служител в Районен съд гр. Дулово за изплащане на обезщетение по чл. 354 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА преписката на Комисия по правни и институционални въпроси, за становище по направеното искане.


27. ОТНОСНО: Командироване на представители на Висшия съдебен съвет за участие в четвъртата среща на екипа по Проект 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 16-17 април 2018 г. в гр. Букурещ, Румъния.
Извлечение от протокол № 8/19.03.2018 г. от заседание на КПИВ.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в четвъртата среща на екипа по Проект 2 на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за 2017-2018 г. „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, за периода 16-17 април 2018 г., в гр. Букурещ, Румъния, следните лица:
1.1. Красимир Шекерджиев - член на Висшия съдебен съвет;
1.2. Георги Кузманов - член на Висшия съдебен съвет;
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет.


28. ОТНОСНО: Удължаване срока на командироване на Петя Пешева – Манолова – прокурор в Софийска районна прокуратура, като командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) на Европейската комисия, за периода 16.04.2018 г. – 15.04.2020 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА извършването на разходи за медицинска застраховка за периода на командироване на национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) на Европейската комисия, за периода 16.04.2018 г. – 15.04.2020 г.


29. ОТНОСНО: Командироване на Галя Маринова – съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, за участие в 69-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, в периода 19-20 април 2018 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована Галя Маринова – съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, за участие в 69-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, за периода 18-21 април 2018 г.
2. Пътните разходи, както и разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на срещата.
3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер, дневни пари за 4 дни, както и разходите за медицинска застраховка, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ разходите за път в рамките на страната (Велико Търново – София и обратно) да бъдат извършени в рамките на бюджетните сметки на съответните органи на съдебната власт, съгласно Решение на ВСС по протокол № 53/13.12.2012 г. 


30. ОТНОСНО: Одобряване на разход за подмяна на дефектирали 62 броя акумулаторни батерии за UPS и 6 броя охлаждащи вентилатори в сградата на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. с ДДС за подмяна на дефектирали 62 броя акумулаторни батерии за UPS и 6 броя охлаждащи вентилатори в сградата на ВСС.


31. ОТНОСНО: Увеличаване щатната численост на отдел „Управление и координиране на цикъла на обществените поръчки“ в дирекция „Правна“ чрез трансформиране на свободни щатни бройки от други звена в администрацията на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Дава съгласие за извършване на трансформации по длъжностното разписание на АВСС, както следва:
- съкращаване на една щатна бройка за длъжността „младши експерт-юрисконсулт“ в отдел „Юридическо осигуряване дейността на ВСС“ към дирекция „Правна“ и разкриване на една щатна бройка за длъжността „младши експерт“ в отдел „Управление и координиране на цикъла на обществените поръчки“ към дирекция „Правна“;
- съкращаване на една щатна бройка за длъжността „чистач“ в сектор „Логистика“ към дирекция „Организационно-административна дейност“ и разкриване на една щатна бройка за длъжността „старши експерт-юрисконсулт“ в отдел „Управление и координиране на цикъла на обществените поръчки“ към дирекция „Правна“.
 

32. ОТНОСНО: Сключване на договор с предмет „Разработване на техническо задание на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за въвеждане на мерки за повишаване на независимостта в съдебната система“, в това число техническа спецификация, специфични изисквания/критерии за подбор, критерий за възлагане на поръчката и показатели, включени в избрания критерий, мотиви за избора на посочените показатели, относителната им тежест при определяне на комплексната оценка на офертите и методика за оценка по проект „Ефективен достъп до правосъдие“, по който ВСС е партньор на МП по ОПДУ“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА преписката на началник отдел „Европейски и международни програми и проекти“ с указание за редуциране стойността на договора, съгласно изложените мотиви.
Мотиви:
В бюджета на проекта е заложена сума в размер на  …. за изготвяне на пълна тръжната документация. Следва да се има предвид, че пълният набор от документи включва както техническо задание и спецификация, критерии за подбор, методика за оценка, така и обявление и решение за обществена поръчка, образци на документи, в т.ч. договор, указания за изготвяне на офертата, административна част, основания за отстраняване от участие и др. При изработването на документация за участие на избрания изпълнител се вменява задължение също и за оказване на съдействие при депозирани разяснения от страна на потенциални участници и  постъпили жалби срещу решенията на възложителя.
Видно от приложения към административната преписка  договор, предметният обхват на предложението касае единствено част от елементите от пълен комплект документация за участие, а именно  разработване на техническо задание на обществена поръчка, ведно с изготвени критерии за подбор и методика за оценка. Предвид обстоятелството, че цитираните по-горе елементи представляват част от пълен комплект документация за участие, както и с оглед обстоятелството, че УО на ОПДУ не би верифицирал сума в пълен размер от …., единствено за изготвено задание, стойността на предложения за сключване договор следва да бъде редуцирана на ….


33. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 29.03.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 29.03.2018 г.

1. Необходимост от сключване на договор за предоставяне на услуга по реализирането на онлайн излъчване в реално време на заседанията на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет. 


34. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото заседание на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет след 29.03.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2018 г.

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

„Дава съгласие“
2.1. Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
2.2. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командировани магистрати, взели участие в работни групи за съставяне на конспекти за писмен изпит, изработване на Правила за дейността на Националната съдебна мрежа, Правила за работа на Единните пресофиси и др.
2.3. Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 23.11.2017 г., издаден от Окръжен съд гр. Сливен.
2.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на верижен стълбищен робот за сградата на Съдебната палата в гр. Варна.
2.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт – пригаждане на помещение в две такива и доставка и монтаж на два климатика.
2.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за текущ ремонт – обособяване на фронт офис за нуждите на съда.
2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за текущ ремонт – обезопасяване на входа – преработка на входна врата, доставка и монтаж на парапет, с цел обособяване на зони „вход-изход“ за граждани.
2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за текущ ремонт – обезопасяване на входното стълбище на сградата - изработка и монтаж на парапет.
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
2.10. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за внедряване на финансов модул NFORCE и програмен модул JES API.

3. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .
3.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

5. Одитни доклади.

5.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Троян по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 30 от протокол № 28/21.09.2017 г.
5.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за проследяване изпълнението на препоръките в Районен съд гр. Ботевград по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 47 от протокол № 17/01.06.2017 г.

6. Разни.

6.1. Проект на График на планираните обществени поръчки за 2018 г. на Висшия съдебен съвет.
6.2. Увеличаване щатната численост на отдел „Управление и координиране на цикъла на обществените поръчки“ в дирекция „Правна“ чрез трансформиране на свободни щатни бройки от други звена в администрацията на ВСС.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           						БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ





