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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  3
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 14 януари 2015 г.




ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – за председател
Каролина Неделчева
Камен Иванов
Румен Георгиев 

ОТСЪСТВА: Михаил Кожарев 


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 Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.


1. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА Проекта на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.


2. ОТНОСНО: Съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., одобрена с РМС № 791 от 2014 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 2015-2017 г., одобрена с Решение № 791 на Министерския съвет от 2014 г. и придружаващите ги документи, в частта за Препоръчителните тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за периода 2015 - 2017 г. - Приложение № 5 на стр. 127
По приложение № 5 към средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 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 ...... са нереално определени спрямо предложената от ВСС тригодишна бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2015-2017 г.
2. СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на  промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., одобрена с Решение № 791 на Министерския съвет от 2014 г. и придружаващите ги 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. Средносрочната бюджетна прогноза на Министерски съвет за периода 2015-2017 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.
 В така изготвената 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: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 1 /един/ бр. UPS за сървър.
Извлечение от протокол № 01/07.01.2015 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Окръжен съд гр. Добрич да извърши разход по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на ..... за закупуване на 1 /един/ бр. UPS за сървър.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за закупуване или включване в централизирана обществена поръчка на 5 бр. компютри, поради амортизация на налични към момента.
Извлечение от протокол № 01/07.01.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Брезник да извърши разход по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на ..... за закупуване на 5 бр. компютри.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


5. ОТНОСНО: Искане от и.д. административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на техника и софтуер за изграждане на звукозаписна система.
Извлечение от протокол № 01/07.01.2015 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Велинград да извърши разход по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на ..... за закупуване на техника и софтуер за изграждане на звукозаписна система.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за закупуване на резервни части за сървър и заплащане на стойността на услугата за ремонт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Етрополе да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... за закупуване на резервни части за сървър и заплащане на стойността на услугата за ремонт.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. документни скенери.
Извлечение от протокол № 01/07.01.2015 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Несебър да извърши разход по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на ..... за закупуване на 3 бр. документни скенери.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника – по 2 бр. компютри, монитори и мултифункционална устройства.
Извлечение от протокол № 01/07.01.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Перник да извърши разход в размер на ....., от които .... по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на мултифункционални устройства и ..... по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на 2 бр. компютри и монитори.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. звукозаписна техника за оборудването на две зали.
Извлечение от протокол № 01/07.01.2015 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Радомир да извърши разход по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на ..... за закупуване на 2 бр. звукозаписна техника за оборудването на две зали.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за подмяна на амортизирана компютърна техника.
Извлечение от протокол № 01/07.01.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Хасково да извърши разход по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на ..... за закупуване на 4 бр. компютри, 2 бр. монитори и 1 бр. компютърна конфигурация.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.

Одитни доклади.

21. ОТНОСНО: Утвърждаване на годишния план за дейността по вътрешен одит през 2015 г. на дирекция „Вътрешен одит”.
Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА годишния план за дейността по вътрешен одит през 2015 година на дирекция „Вътрешен одит”, съгласно приложения проект.

Разни.

22. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно връщане на гаранция за изпълнение на договор № 45-06-009/22.02.2012 г. сключен между ВСС и ОЗК „.....” АД. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Висш съдебен съвет да възстанови гаранция в размер на ..... за изпълнение на договор № 45-06-009/22.02.2012 г. сключен между ВСС и ОЗК „.....” АД. 


23. ОТНОСНО: Проект на отговор до Софийска градска прокуратура, във връзка с поставените въпроси в писмо изх. № 13442/2010/05.11.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на отговор до Софийска градска прокуратура по писмо с вх. № 11-09-377/06.11.2014 г.


24. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти на Висшия съдебен съвет към 31.12.2014 г.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДОСТАВЯ на комисия „Международна дейност” Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПАК и Норвежкия финансов механизъм от Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 31.12.2014 г.


25. ОТНОСНО: Възстановяване по сметка на Община гр. Търговище неправомерно преведена сума по г.д. №..... по описа на Окръжен съд гр. Търговище, по което дело е издаден два пъти изпълнителен лист.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се възстанови по сметката на Община гр. Търговище неправомерно преведена сума в размер на ......


26. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС да подписва искания за подновяване на удостоверения за електронен подпис /УЕП/ по договор за удостоверителни услуги № 16-6/19.01.2011 г. с „Информационно обслужване” АД.
Доклад от Светослав Неделчев – и.д. директор на дирекция „ИТСС” при ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подава искания за подновяване на удостоверение за електронен подпис /УЕП/ съгласно чл. 11, ал. 2 от договор за удостоверителни услуги № 16-6/19.01.2011 г. с „Информационно обслужване” АД.


27. ОТНОСНО: Възстановяване от органите на съдебната власт на суми за обезщетения по ЗДОВ, изплатени от Прокуратурата на Република България през 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. По бюджета на Прокуратурата на Република България за 2014 г. са осигурени допълнителни средства за изплащане на обезщетения по ЗОДОВ, поради което ПРБ не следва да изисква възстановяване на суми от органи на съдебната власт, които са солидарни длъжници за изплатени и невъзстановени суми по изпълнителни листове през 2014 г.
Решението на Комисия „Бюджет и финанси” да се изпрати на Прокуратурата на Република България.


28. ОТНОСНО: Доклад от Милка Итова – член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС” с рег. № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Милка Итова - член на ВСС и ръководител на проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС” с рег. № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по ОПАК.


30. ОТНОСНО: Постъпило заявление по ЗДОИ с вх. № 97-00-003/06.01.2015 г. от ....., съдия от Софийски градски съд, в частта за предоставяне Таблица за възнагражденията на съдиите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ИЗРАЗЯВА положително становище по заявлението на .... съдия от Софийски градски съд, за получаване на достъп до обществена информация по т. 2 от заявление с вх. № 97-00-003/06.01.2015/19.12.2014 г., за предоставяне на Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни работни заплати на съдии, прокурори и следователи /утвърдена с решение на ВСС по протокол № 29/12.07.2012 г./, като намира искането за допустимо и основателно.
2. Изпраща решението на комисията на отговорното лице по ЗДОИ за предприемане на действия по реда на Вътрешните правила за достъп до обществена информация във ВСС.  


31. ОТНОСНО: Писмо изх. № 92-28-226/22.12.2014 г. от Министъра на правосъдието до Висшия съдебен съвет с информация за неусвоените средства по инвестиционната програма на Министерство на правосъдието за 2014 г.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА за сведение информацията за неусвоените средства по инвестиционната програма на Министерство на правосъдието за 2014 г.
2. ПРЕДЛАГА на Министъра на правосъдието г-н Христо Иванов създаване на междуведомствена комисия съгласно чл. 370, ал. 1, т. 6 от ЗСВ, която да посети всички съдебни сгради, да изготви досие на всяка от тях, да съставя доклади и да изготвя предложения за финансиране. 


32. ОТНОСНО: Писмо изх. № 91-00-90/16.12.2014 г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройство с приложения за нови образци на актове за държавна собственост, влизащи в сила със Заповед № РД 02-14-1239/13.12.2014 г.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА до всички органи на съдебната власт нови образци на АДС, одобрени със Заповед № РД 02-14-1239/13.12.2014 г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройство. Във връзка със Заповеди №№ ЛС-04-56/15.01.2009 г. и ЛС-04-328/10.04.2009 г. на Министъра на правосъдието, същите са за сведение и изпълнение.


33. ОТНОСНО: Писмо изх. № 735/02.12.2014 г. от председателя на Районен съд гр. Козлодуй, с което ни уведомява за настъпило бедствено положение в сградата на Съдебната палата.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДА СЕ ИЗИСКА от Министерство на правосъдието информация за обстоятелствата, свързани с неизпълнение на проекта и с липсата на резултати по отношение на изпълнение на задълженията на строителя, съгласно гаранционните срокове в подписания договор между Министерство на правосъдието и фирма „.....” ЕООД за строителство на съдебна палата в гр. Козлодуй.


34. ОТНОСНО: Жалба вх. № 96-00-010/08.01.2015 г. от .... – прокурор при СГП относно изплащане на дължимо застрахователно обезщетение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение жалба вх. № 96-00-010/08.01.2015 г. от .... – прокурор при СГП относно изплащане на дължимо застрахователно обезщетение.
2. ИЗПРАЩА копие от писмото на Комисия за финансов надзор, представляваща специализиран държавен орган, осъществяващ надзор върху застрахователната система и охраняващ интересите на застрахованите лица, за запознаване и проверка по изнесените данни за бездействие от страна на застрахователя.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

36. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-07-2099/04.12.2014 г. от председателя на Районен съд гр. Нови пазар относно промени в Инструкцията за взаимодействие между АДВ /чийто правоприемник е НАП, считано от 01.01.2010 г. /, органите на съдебната власт и органите на Министерство на вътрешните работи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с вх. № 11-07-2099/04.12.2014 г. от председателя на Районен съд гр. Нови пазар.


37. ОТНОСНО: Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „.....” АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение тримесечна справка на Застрахователно акционерно дружество „......” АД  за регистрираните застрахователни събития, размера на изплатените застрахователни суми и основанията за отказ за изплащане за периода 01.10.2014 – 31.12.2014 г.


38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителна инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Административен съд гр. Ямбол да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” в размер на ...... за авариен ремонт на отоплителна инсталация.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за доставка на огнеупорна каса по ЗЗКИ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Смолян да извърши разход по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на ....... за доставка на каса по ЗЗКИ.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


40. ОТНОСНО: Корекция на лимити за каси по ЗЗКИ.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА лимити за оборудване и обзавеждане на помещения по ЗЗКИ, съгласно Приложение № 1.


41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за подмяна на аварирал отоплителен котел.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Дулово да извърши разход по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на ..... за подмяна на аварирал отоплителен котел.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


44. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Застраховка живот и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОДОБРЯВА проект на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живот и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”.
2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живот и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”, по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и да подпише договор с определения изпълнител за срок от три години или да прекрати процедурата.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Раднево да извърши разход по § 01-00 „Заплати” в размер на ..... за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


46. ОТНОСНО: Доклад от Мария Кузманова – член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ” с рег. № С 13-24-1/13.03.2014 г. по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Мария Кузманова – член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ” с рег. № С 13-24-1/13.03.2014 г. по ОПАК.


47. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно извършване на плащане по договор № 45-06-032/25.04.2014 г. с предмет „Разработване на Сравнително изследване на опита и добрите практики в държави – членки на Съвета на Европа и на действащото законодателство в Република България в областта на електронното призоваване и изготвяне на предложение за законодателни промени”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ...... без ДДС по фактура № 349/12.01.2015 г., издадена от „БКО” ЕООД по договор № 45-06-032/25.04.2014 г. с предмет „Разработване на Сравнително изследване на опита и добрите практики в държави – членки на Съвета на Европа и на действащото законодателство в Република България в областта на електронното призоваване”.


	48. ОТНОСНО: Доклад от Румен Георгиев – член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт” с рег. № 13-33-2/27.12.2013 г. по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение доклад от Румен Георгиев –ръководител проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”  договор № 13-33-2/27.12.2013 г. за изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проекта за периода 01.10.2014 г. – 31.12.2014 г.
2. ПРЕПРАЩА на комисия „Международна дейност” доклад от Румен Георгиев – ръководител проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”  договор № 13-33-2/27.12.2013 г. за изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проекта за периода 01.10.2014 г. – 31.12.2014 г.


49. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 15.01.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 15.01.2015 г.

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.

2. Съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., одобрена с РМС № 791 от 2014 г.

12. Утвърждаване на годишния план за дейността по вътрешен одит през 2015 г. на дирекция „Вътрешен одит”.

13. Упълномощаване на представляващия ВСС да подписва искания за подновяване на удостоверения за електронен подпис /УЕП/ по договор за удостоверителни услуги № 16-6/19.01.2011 г. с „Информационно обслужване” АД.

14. Писмо изх. № 92-28-226/22.12.2014 г. от Министъра на правосъдието до Висшия съдебен съвет с информация за неусвоените средства по инвестиционната програма на Министерство на правосъдието за 2014 г.

15. Писмо изх. № 735/02.12.2014 г. от председателя на Районен съд гр. Козлодуй, с което ни уведомява за настъпило бедствено положение в сградата на Съдебната палата.

16. Корекция на лимити за каси по ЗЗКИ.

17. Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Застраховка живот и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо 14 640 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии и младши прокурори, кандидати за младши съдии и младши прокурори, съдебни помощници и прокурорски помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”.


ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           							ДИМИТЪР УЗУНОВ




