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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  2
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  15 януари 2014 г.



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

ОТСЪСТВАЩИ: няма 


От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт.


1. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА Проекта на Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.


2. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., одобрена с РМС № 650/2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. и придружаващите го документи, в частта за Препоръчителните тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за периода 2014 – 2016 г. – Приложение № 5 на стр. 97
По приложение № 5 към средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. относно препоръчителни тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за тригодишния период, определените на ред 2, колони 2, 3 и 4 суми за ВСС в размер на .... за тригодишния период са нереално определени спрямо предложената от ВСС тригодишна бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2014 – 2016 г. 
Съгласно годишния отчет за касово изпълнение на бюджета за 2013 г. съдебната система завършва с изпълнение по разходната част в размер на ......
2. СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. и придружаващите го документи в останалата част.
Мотиви:
Бюджетът на съдебната власт е самостоятелен. Тази самостоятелност се гарантира практически чрез осигуряване на достатъчно средства за нормално функциониране на органите на съдебна власт. Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на Министерски съвет за периода 2014-2016 г. не осигурява средства за функциониране и влошава бюджетното обезпечаване на ОСВ. Одобряването на такава прогноза би довело до парализиране дейността на ОСВ и би накърнило самостоятелността на бюджета на съдебната власт. Конституционно установено е изискването бюджетът да осигурява средства за функционирането на ОСВ. Тази конституционна повеля няма да е изпълнена, както в случаите, когато въобще не са осигурени средства, така и когато поради недостатъчност на одобрените средства ОСВ не ще могат да функционират през част от бюджетната година. В тази насока се е произнесъл и Конституционния съд - Решение № 18/16.12.1993 г. по к.д. № 19/1993 г. и Решение № 17/3.10.1995 г. по к.д. № 13/1995 г.
Предвидените промени в Осигурителната политика, касаещи увеличение на максималния месечен размер на осигурителния доход за периода 2014-2016 г., както и повишението на средногодишната инфлация не са финансово обезпечени и неминуемо ще доведат до необходимост от осигуряване на допълнителни средства по бюджета на съдебната власт за съответния тригодишен период.
 В така изготвената актуализирана бюджетна прогноза има несъответствие на посочените препоръчителни тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за тригодишния период с очертания конституционен мащаб на коригиране на предложената от Висшия съдебен съвет тригодишна бюджетна прогноза.


3. ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2013 г. в органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА Въпросника за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2013 г. в органите на съдебната власт.
2. Въпросникът да се изпрати на служебните страници до органите на съдебната власт за попълване и представяне в срок до 28.02.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
3. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира попълването и представянето на Въпросника за ВСС и неговата администрация в определения срок.


4. ОТНОСНО: Създаване на централизиран фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. СЪЗДАВА централизиран фонд СБКО за отпускане на помощи на магистрати и съдебни служители през 2014 г.
2. Източник за набиране на средствата в централизирания фонд СБКО са отчисленията в размер на 0,1 % от средствата за СБКО, начислявани върху средствата за работна заплата в органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаването на фонда с протокол от проведено общо събрание.
3. От средствата на централизирания фонд СБКО могат да се подпомагат само магистрати и съдебни служители от органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаване на фонда и представили протокол от проведеното общо събрание в срок до 14.02.2014 г.
4. Изпраща на органите на съдебната власт Проект на Правила за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители за обсъждане и одобрение от общите им събрания, включително и от общото събрание на ВСС и неговата администрация, в срок до 14.02.2014 г.

Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

5. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджетните сметки на почивните и учебни бази на органите на съдебната власт към 31.12.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА бюджетните сметки на почивните и учебните бази на органите на съдебната власт към 31.12.2013 г., съгласно приложението.


6. ОТНОСНО: Корекция на бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРОМЕНЯ източника на финансиране на отпуснатите средства с решения на Висш съдебен съвет през 2013 г. в размер на .... от „преизпълнение на приходите” на „за сметка на неусвоените средства по бюджетните сметки за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на органите на съдебната власт”, съгласно Приложение № 1.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г., съгласно Приложение № 2.
3. УТВЪРЖДАВА бюджетни сметки на органите на съдебната власт към 31.12.2013 г., съгласно Приложение № 3.


7. ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на актуализиран бюджет на съдебната власт за 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Утвърждава промени по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по приходите и по разходите /Приложения №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4/,  както следва:
І. По приходите:
1. Разпределен преходен остатък 2012 г. – ....
2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт - ....
3. Субсидия от Републиканския бюджет (без трансфери към НОИ) -  ....
4. Трансфери за осигурителни вноски и данък върху доходите на физически лица – ....
5. Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост -                                          ....
6. Трансфер от Националния фонд /МФ/ - аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм /2009 – 2014 г./ - ....	
ОБЩО  -  ....
ІІ. По разходите:
1. Разпределени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт – ....
2. Дължими осигуровки за 2012 г. изплатени през 2013 г. -                                                                   ....
 ОБЩО -  ....
2. Възлага на директор дирекция "Финанси и бюджет" на основание чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет да внесе информация в Министерство на финансите за актуализирания бюджет на съдебната власт  към 31.12.2013 г. 


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителен котел.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на Районен съд гр. Гоце Делчев да извърши разхода за 2014 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” в размер на .... за ремонт на средна и задна секция на отоплителен котел.
2. СУМАТА в размер на .... да бъде включена в бюджетната сметка на Районен съд гр. Гоце Делчев за 2014 г.

Одитни доклади.

9. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно утвърждаване на стратегически план за периода 2014 - 2016 г. на дирекция „Вътрешен одит” и годишния план за дейността по вътрешен одит през 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Утвърждава стратегически план за периода 2014 - 2016 година на дирекция „Вътрешен одит”, съгласно приложения проект.
2. Утвърждава годишния план за дейността по вътрешен одит през 2014 година на дирекция „Вътрешен одит”, съгласно приложения проект.

Разни.

10. ОТНОСНО: Молба от ..... – съдия в Софийски районен съд, изпратена от КПА, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Средствата от централизирания фонд СБКО се отпускат, съгласно Правилата за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.
2. ВРЪЩА молбата на .... – съдия в Софийски районен съд на Комисията по предложенията и атестирането на ВСС.
3. УКАЗВА на .... – съдия в Софийски районен съд да представи молба и становище на административния ръководител по съответния ред съобразно чл. 3 и чл. 4 от Правилата за формиране и използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.


11. ОТНОСНО: Изплащане на допълнително трудово възнаграждение на основание чл. 168, ал. 7 от ЗСВ, във връзка с чл. 259, ал. 1 от КТ при заместване на административен ръководител, за период преди вземане на решение от ВСС т. 36.2, по протокол № 46/21.11.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изплати на ..... - съдия в Районен съд гр. Елхово допълнително трудово възнаграждение по чл. 259, ал. 1 от КТ, съгласно решение на ВСС по протокол № 46/21.11.2013 г., т. 36.


12. ОТНОСНО: Молба-заявление от .... – вещо лице в Окръжен съд гр. Бургас за промяна в нормативната уредба уреждаща възнаграждението на вещите лица.
Мотиви: Нормативната уредба свързана с изплащането на възнаграждения на вещите лица се съдържа в Наредба № 3/30.11.2012 г. за вписване, квалификация и възнаграждения на вещите лица, която е издадена от Министъра на правосъдието. В молбата се съдържат искания за определяне на по-големи депозити на вещите лица и решаване на делата след внасяне на пълния размер на депозита. Сигналът е адресиран до МП, като исканията са за промени в наредбата, касаещи начина и реда на заплащане възнагражденията на вещите лица, които въпроси са от компетентността на МП. Сигналът не е по реда на глава VІІІ от АПК и не е свързан с установяване на конкретна нередност по конкретен случай, която да бъде евентуално отстранена от по-горестоящия орган или от органа, до когото е адресиран.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Връща на Министъра на правосъдието молба-заявление от .... – вещо лице в Окръжен съд гр. Бургас, по компетентност.


15. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 1/08.01.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно командироване на Карамфила Тодорова – съдия в Софийски градски съд, командирована в Софийски апелативен съд за участие в проверката по фаза 3 на Република Естония от мониторинга на работната група за борба с корупцията на чуждестранните длъжностни лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, за периода 19-24 януари 2014 г. в гр. Талин, Естония.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Карамфила Тодорова – съдия в Софийски градски съд, командирована в Софийски апелативен съд за участие в проверката по фаза 3 на Република Естония от мониторинга на работната група за борба с корупцията на чуждестранните длъжностни лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, за периода 19-24 януари 2014 г. в гр. Талин, Естония.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, дневни и медицинска застраховка на командированото лице са за сметка на Софийски градски съд. Пътуването ще се извърши със самолет.


16. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 1/08.01.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно командироване на Богдана Желявска – зам. председател на Софийски градски съд, съдия от Международната Хагска мрежа за участие в заседание на работната група по приложението на медиацията в производствата по семейно право към Европейската съдебна мрежа за периода 21-22 януари 2014 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Богдана Желявска – зам. председател на Софийски градски съд, съдия от Международната Хагска мрежа за участие в заседание на работната група по приложението на медиацията в производствата по семейно право към Европейската съдебна мрежа за периода 21-22 януари 2014 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Разходите за нощувка на 21 януари по фактически размер, разходите за дневни и медицинска застраховка са за сметка на Софийски градски съд.
3. Пътните разходи ще се поемат от Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.


17. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 1/08.01.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно командироване на Вероника Николова – съдия в Софийски апелативен съд и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за участие в 12-тата годишна среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе на 28 и 29 януари 2014 г. в гр. Брюксел, Белгия и за участие в срещата на работната група към Съвета на ЕС „Гражданско право” формат „Несъстоятелност”, която ще се проведе на 30 януари 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Вероника Николова – съдия в Софийски апелативен съд и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за участие в 12-тата годишна среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе на 28 и 29 януари 2014 г. в гр. Брюксел, Белгия и за участие в срещата на работната група към Съвета на ЕС „Гражданско право” формат „Несъстоятелност”, която ще се проведе на 30 януари 2014 г. Периодът на командироване на Вероника Николова е 28-31 януари 2014 г.
2. Пътните разходи и разходите за нощувка на 28 януари на командированото лице ще бъдат поети от Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за нощувка на 29 януари 2014 г. по фактически размер, разходите за дневни и медицинска застраховка на командированото лице са за сметка на Висшия съдебен съвет.
4. Разходите за нощувка на 30 януари 2014 г. по фактически размер, разходите за дневни и медицинска застраховка, свързани с участието на Вероника Николова в работната група към Съвета на ЕС „Гражданско право” формат „Несъстоятелност”, са за сметка на ВСС.


18. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 1/08.01.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно предложение от Главния прокурор за удължаване срока на командироване на Росица Стоянова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, командирован национален експерт (КНЕ) в Евроджъст с 6 месеца, считано от 01.02.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде удължен срока на командироване на Росица Стоянова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора със статут на командирован национален експерт за срок от 2 години в правната служба на Евроджъст – гр. Хага, Холандия с 6 месеца, считано от 01.02.2014 г.
2. Разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС. (Съгласно чл. 28, ал. 1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, „Ведомствата и предприятията задължително застраховат командированите лица с медицинска застраховка за времето на командировката”).


19. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 1/08.01.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно подновяване на членството в Международната асоциация по съдебна администрация (МАСА).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши разход в размер на .... годишна такса за членство на Висш съдебен съвет в Международната асоциация по съдебна администрация за 2014 г.
Разходът да се извърши в рамките на утвърдената бюджетна сметка на Висшия съдебен съвет.


20. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 1/08.01.2014 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Благоевград за увеличаване щатната численост на съда с една длъжност „чистач” и преназначаване на съдебен служител по предписание на Службата по трудова медицина „Медико Консулт” ООД – София.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия „Съдебна администрация” по протокол № 1/08.01.2014 г. т. 7.


21. ОТНОСНО: Годишна програма за дейността на Комисия „Бюджет и финанси” за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА Годишната програма за дейността на Комисия „Бюджет и финанси” за 2014 г.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


22. ОТНОСНО: Упълномощаване на Румен Георгиев – член на ВСС и ръководител на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, да организира процедури по ЗОП и сключи договор с изпълнителите на дейностите по проекта.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Румен Георгиев – ръководител на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по Приоритетна ос: III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет: 3.3. "Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии" с № 13-33-2/27.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд:
1.1. Да организира и проведе или прекрати процедура за избор на изпълнител чрез пряко договаряне с предмет:  Подготовка на тръжни документации за провеждане на процедури по ЗОП – 1. Консултантски услуги за подготовка на тръжна документация по ЗОП за избор на изпълнител за изграждане и внедряване на единен портал на електронното правосъдие; 2. Консултантски услуги за подготовка на тръжна документация по ЗОП за избор на изпълнител за Анализи и изготвяне на предложения за детайлен обхват на основните изисквания за работа в условия на електронно правосъдие,    по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по Приоритетна ос: III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет: 3.3. "Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии" с № 13-33-2/27.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, както и да сключи договор с избран с Решение на ВСС изпълнител. 
1.2. Да организира и проведе или прекрати открита процедура по реда чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Подготовка на Анализ за процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес /без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица/ и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес; Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт; Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие; Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт“, по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по Приоритетна ос: III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет: 3.3. "Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии" с № 13-33-2/27.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, както и да сключи договор с избран с Решение на ВСС изпълнител. 
1.3. Да организира и проведе или прекрати открита процедура по реда чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие и обучение за работа с единен портал на електронното правосъдие”, по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по Приоритетна ос: III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет: 3.3. "Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие  на информационните технологии" с № 13-33-2/27.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, както и да сключи договор с избран с Решение на ВСС изпълнител. 
1.4. Да организира и проведе или прекрати открита процедура за избор на изпълнител реда чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:  Доставка на хардуер, по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по Приоритетна ос: III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет: 3.3. "Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии" с № 13-33-2/27.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, както и да сключи договор с избран с Решение на ВСС изпълнител. 
1.5. Да организира и проведе или прекрати открита процедура за избор на изпълнител реда чл. 14, ал. 1, т. 2 с предмет:  Осигуряване на дейности по публичност по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по Приоритетна ос: III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет: 3.3. "Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии" с № 13-33-2/27.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, както и да сключи договор с избран с Решение на ВСС изпълнител. 
1.6. Да организира и проведе или прекрати процедура за избор на изпълнител чрез пряко договаряне с предмет:  Финансов одит по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по Приоритетна ос: III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет: 3.3. "Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии" с № 13-33-2/27.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, както и да сключи договор с избран с Решение на ВСС изпълнител.
1.7. Да организира и проведе или прекрати процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на Глава 8А от Закона за обществените поръчки с предмет:  Доставка на канцеларски материали  по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по Приоритетна ос: III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет: 3.3. "Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии" с № 13-33-2/27.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, както и да сключи договор с избран с Решение на ВСС изпълнител. 


23. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с предстоящото сключване на граждански договор с външни експерти и екип за управление на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по Приоритетна ос: III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет: 3.3. "Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии".

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” да подпише с втори подпис гражданският договор на Елисавета Илиева – счетоводител по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по Приоритетна ос: III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет: 3.3. "Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии".


24. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявени конкурси за повишаване и преместване в длъжност „съдия” в Апелативен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Възнагражденията на конкурсните комисии съгласно приложените справки да се изплатят от Върховен касационен съд.
Корекция по бюджетната сметка на Върховен касационен съд ще бъде извършена след утвърждаване бюджетните сметки на органите на съдебната власт.


25. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 16.01.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 16.01.2014 г.

1. Съгласуване на Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.

2. Съгласуване на Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., одобрена с РМС № 650/2013 г.

3. Утвърждаване на бюджетните сметки на почивните и учебни бази на органите на съдебната власт към 31.12.2013 г.

4. Корекция на бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.

5. Проект на решение за утвърждаване на актуализиран бюджет на съдебната власт за 2013 г.

6. Упълномощаване на Румен Георгиев -ръководител на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по Оперативна програма „Административен капацитет” г-н Румен Георгиев -  член на  Висшия съдебен съвет, да организира процедури по ЗОП и сключи договор с изпълнителите на дейностите по проекта.

7. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с предстоящото сключване на граждански договор с външни експерти и екип за управление на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по Приоритетна ос: III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет: 3.3. "Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии".


26. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото заседание на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на Висшия съдебен съвет след 16.01.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Проект на решение за утвърждаване на Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2013 г. в органите на съдебната власт.

2. Създаване на централизиран фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители за 2014 г.

3. Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

3.1. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителен котел.

4. Одитни доклади.

4.1. Доклад от Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно утвърждаване на стратегически план за периода 2014 - 2016 г. на дирекция „Вътрешен одит” и годишния план за дейността по вътрешен одит през 2014 г.








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







