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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  3
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  22 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: Решение № 19/16.01.2014 г. на Министерски съвет за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., одобрена с Решение № 650 на Министерския съвет от 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение № 19/16.01.2014 г. на Министерски съвет за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., одобрена с Решение № 650 на Министерския съвет от 2013 г.


2. ОТНОСНО: Отчет за дейността на комисия „Бюджет и финанси” през 2013 година.
След направените корекции и допълнения:

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Одобрява и приема Отчета за дейността на Комисия „Бюджет и финанси” към Висш съдебен съвет за 2013 г.
2. Отчета за дейността на Комисия „Бюджет и финанси” към Висш съдебен съвет за 2013 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г.

3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на нов компютър за нуждите на деловодството.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Окръжен съд гр. Видин с вх. № 11-06-036/20.01.2014 г., с искане за предоставяне на ..... за закупуване на нов компютър за нуждите на деловодството.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София – град за осигуряване на средства за ремонт и обзавеждане с цел уплътняване на работните места, обособяване на нови помещения и обзавеждането им.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на Административен съд София – град за извършване на разход за обособяването, оборудването и обзавеждането на нови работни места в размер на .....
2. СУМАТА да бъде предвидена в бюджетната сметка на съда по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София - област за осигуряване на средства за подмяна на офис мебели и доставка на 20 бр. архивни стелажи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на Административен съд София – област за извършване на разход за обзавеждането на архив в размер на .....
2. СУМАТА да бъде предвидена в бюджетната сметка на съда по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г.
3. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Административен съд София – област при неотложна необходимост да извърши разхода за обзавеждане в рамките на бюджетната сметка на съда, която ще бъде одобрена за 2014 г.

6. ОТНОСНО: Получени писма от Районен съд гр. Елин Пелин, Районен съд гр. Самоков, Районен съд гр. Костинброд, Районен съд гр. Пирдоп и Районен съд гр. Ботевград с искания за осигуряване на средства по бюджетните сметки за 2014 г. за покриване на разходи за абонаментно обслужване на СУСД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писма от Районен съд гр. Елин Пелин с вх. № 11-07-047/15.01.2014 г., Районен съд гр. Самоков с вх. № 11-07-045/14.01.2014 г., Районен съд гр. Костинброд с вх. № 11-07-048/15.01.2014 г. , Районен съд гр. Пирдоп с вх. № 11-07-049/15.01.2014 г. и Районен съд гр. Ботевград с вх. № 11-07-044/14.01.2014 г. на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за изразяване на становище относно необходимостта от осигуряване на средства за абонаментно поддържане на СУСД разработена от Лайф Софт ЕООД.
При вземането на решение КПКИТС да се съобрази с изразеното становище в т. 1 от протокол № 4/29.01.2013 г. на Комисията, както и с определените пределни цени за един месец за поддръжка на САС, АСУД, EMSG в протокол № 45/24.11.2010 г.
 
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.

Одитни доклади.

12. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1323/У в Районен съд гр. Кюстендил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент.
2. Одобрява изпълнението на препоръките за подобряване на одитираните процеси в Районен съд гр. Кюстендил.
3. Изпраща копие от Резюме на окончателен одитен доклад № ОАУ – 1323/29.11.2013 г. на КПА за прилагане към личното кадровото досие на председателя на Районен съд гр. Кюстендил.
 4. Да се докладва за изпълнение на препоръките до 3 месеца.
 5. ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит”, да изпраща на КПА копие от Резюме на окончателните одитни доклади за прилагане към личното кадрово досие на административния ръководител на съответния одитиран орган.


13. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1320 в Районен съд гр. Сливен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Сливен.
2. Одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одита, както и изпълнението на препоръките по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4, посочени в плана за действие, съгласно предоставената писмена информация.

Разни.

14. ОТНОСНО: Доклад от Милка Варнова – Итова – ръководител проект относно издаване на решение на ВСС, с което утвърждава протокол от работа на комисия по чл. 101 от ЗОП назначена със заповед № 95-00-439 от 20.12.2013 г. на г-жа Милка Варнова – Итова – ръководител проект за разглеждане и оценка на получени оферти в резултат на публикувана публична покана с предмет „Изготвяне на подробен анализ за оценка на нуждите от обучение на ВСС и администрацията му” във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС” по договор за безвъзмездна помощ КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА протокол от 07.01.2014 г. от дейността на Комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8А от ЗОП с предмет „Изготвяне на подробен анализ за оценка на нуждите от обучение на ВСС и администрацията му” във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС” по договор за безвъзмездна помощ КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, назначена със Заповед № 95-00-439 от 20.12.2013 г. на г-жа Милка Варнова – Итова – ръководител проект, упълномощена с решение на Висшия съдебен съвет (ВСС) по протоколи № 30/24.07.2013 г. и № 38/03.10.2013 г.
2. ИЗБИРА за изпълнител на поръчката с предмет „Изготвяне на подробен анализ за оценка на нуждите от обучение на ВСС и администрацията му” във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС” по договор за безвъзмездна помощ КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд ДЗЗД „Асесконсулт”.


15. ОТНОСНО: Упълномощаване на г-жа Магдалена Лазарова – член на ВСС и ръководител на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система” по ОПАК, договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. да организира и проведе процедура по ЗОП и да сключи договори с изпълнителите на дейностите по проекта.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Магдалена Лазарова – член на ВСС и ръководител на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № К 13-15-1/04.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд:
1. Да възложи чрез публична покана по реда чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки при условията на глава осем „а” от ЗОП, обществена поръчка с предмет: „Разработване на тръжни документи” по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор № К 13-15-1/04.12.2013 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, или да оттегли публичната покана.
2. Да организира и проведе или прекрати открита процедура по реда чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Разработване на Комуникационна стратегия на съдебната власт”, по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор № К 13-15-1/04.12.2013 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.
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 телевизионно излъчване на видио-клипове за популяризиране на дейността на съдебната система”, по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор № К 13-15-1/04.12.2013 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.
4. Да организира и проведе или прекрати открита процедура по реда чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Обновяване на интернет сайта на ВСС”, по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор № К 13-15-1/04.12.2013 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 изпълнител.
5. Да организира и проведе или прекрати открита процедура по реда чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет:  „Информационна кампания”, по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор № К 13-15-1/04.12.2013 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.
6. Да организира и проведе или прекрати открита процедура по реда чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Информация и публичност и информационни материали” по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор № К 13-15-1/04.12.2013 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.


16. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно наложена финансова корекция по проект на ОПАК № КБ 08-24-8-С/03.11.2008 г. „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители” по ОПАК, която подлежи за възстановяване по сметката на Управляващия орган на ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Правна” да анализира възможностите за защита и предприемане на своевременни действия за евентуално възразяване срещу решение № РМФ – 184/14.12.2013 г. на Ръководителя на УО на ОПАК.


17. ОТНОСНО: Подновяване на договори за поддръжка на специализирани информационни системи и хостинг.
Становище от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Дирекция „ИС” да изиска оферта от „Абати” АД и „Сиела Норма” АД, както и да уведоми същите за бъдещата промяна на клаузите в договорите, регламентиращи плащането по тях.


18. ОТНОСНО: Молба от ...... от гр. Севлиево, за становище погасено ли е задължението по изп. д. № 1852/2009 г. по описа на ТД на НАП гр. Велико Търново, офис Габрово и дължими ли са лихвите по него.
Становище от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА на ..... от гр. Севлиево Становище от 23.10.2013 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Велико Търново, за сведение. 


19. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Бургас относно определяне на конкретен размер за изплащане на допълнително възнаграждение на временно изпълняващия длъжността административен ръководител на Районен съд гр. Несебър.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Допълнително възнаграждение на временно изпълняващ длъжността административен ръководител се изплаща на основание чл. 259, ал. 1 от КТ, съгласно решение на ВСС по протокол № 46/21.11.2013 г., т. 36.


20. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд София – област относно необходимостта от подмяна на 20 броя компютри и 1 брой лаптоп.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмо с вх. № 11-11-007/14.01.2014 г. от Административен съд София – област на КПКИТС за изразяване на становище относно необходимостта от подмяна на 20 броя компютри и 1 брой лаптоп.


21. ОТНОСНО: Писмо от Агенция по обществените поръчки относно прилагане на чл. 15, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при възлагане на поръчки за одит и изработване на тръжни документации по проекти, по които ВСС е бенефициент и които са финансирани по оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :


Изпраща писмото от Агенция по обществените поръчки относно прилагане на чл. 15, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при възлагане на поръчки за одит и изработване на тръжни документации по проекти, по които ВСС е бенефициент и които са финансирани по оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, на всички заявители на обществени поръчки, за сведение и изпълнение.
 

22. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на отбраната във връзка с необходимостта от предоставяне на информация за изготвянето на „Анализ на дейността на звената по Отбранително - мобилизационна подготовка (ОМП) в държавната администрация (министерства, централни ведомства, съгл. чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията) и областните администрации”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от Министерство на отбраната във връзка с необходимостта от предоставяне на информация за изготвянето на „Анализ на дейността на звената по Отбранително - мобилизационна подготовка (ОМП) в държавната администрация (министерства, централни ведомства, съгл. чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията) и областните администрации”.
2. Уведомява Министерство на отбраната, че ВСС няма такова звено.


24. ОТНОСНО: Постъпило писмо по електронна поща от г-н ..... с вх. № 96-00-015/20.01.2014 г., във връзка с изплащането му на дължими разноски, в качеството му на вещо лице по нохд в Окръжен съд гр. Шумен, и проект на отговор.
  
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на отговор до г-н ..... по писмо с вх. № 96-00-015/20.01.2014 г.


25. ОТНОСНО: Необходимост от осигуряване на антивирусен софтуер - корпоративна версия за съдилищата в Република България и приложени две оферти.
Мотиви: С оглед констатациите на структурното звено – заявител за добро изпълнение на договор № 45-06-005/04.02.2013 г. за осигуряване на компютърна антивирусна защита за нуждите на съдилищата в РБългария и с оглед най-ниската цена предложена от досегашния изпълнител „СИЕНСИС” АД, е целесъобразно и финансово най-изгодно подписване на договора със същия изпълнител за нов едногодишен срок. Общата прогнозна стойност на договора, възлизаща на ...... без ДДС, е под прага на чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, поради което не се налага прилагане на процедурите по закона за избор на изпълнител. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Избира офертата на „СИЕНСИС” АД.
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Да сключи договор със „СИЕНСИС” АД за осигуряване на компютърна антивирусна защита за нуждите на съдилищата в РБългария за срок от 1 /една/ година.
2. Възлага на Соня Найденова – представляващ ВСС изпълнението на т. 1 от решението.


26 ОТНОСНО: Заповед на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 01 януари 2014 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Заповедта на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, считано от 01 януари 2014 г.


27. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 2/14.01.2014 г. от заседание на комисия „Публична комуникация” относно предложение от г-н .... за извършване на разход за абонамент за списание „Европейски правен преглед”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършен разход за абонамент за списание „Европейски правен преглед” в рамките на бюджетната сметка на Висш съдебен съвет.


28. ОТНОСНО: Мониторингов анализ на медийните изяви на членовете на ВСС за периода 01 октомври – 31 декември 2013 г., изпратен от комисия „Публична комуникация”, за запознаване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Мониторингов анализ на медийните изяви на членовете на ВСС за периода 01 октомври – 31 декември 2013 г.


29. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 1/13.01.2014 г. от заседание на Временната комисия за изработване на Проект за политики за управление на Висшия съдебен съвет относно представяне на предложения за включване на дългосрочни цели в Проекта за политики за управление на съдебната система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” да изготви предложения за включване на дългосрочни цели в Проекта за политики за управление на съдебната система.


30. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 2/14.02.2014 г. от заседание на КПКИТС във връзка с информация от председателите на Апелативните съдилища в Бургас, Варна, Велико Търново и Пловдив относно поддръжката на сървисите за безхартиен обмен между съдилищата, разработени по договор № 45-06-025/20.03.2009 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се проведе среща с представител на „Декстро груп ООД” за уточняване на параметрите по поддръжката на сървисите за безхартиен обмен между съдилищата.


31. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 2/14.01.2014 г. от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт във връзка с необходимостта от създаване на електронни пощенски кутии на всички магистрати в съдилищата на територията на Република България.
Доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВСС” към дирекция „Правна” в АВСС.
Мотиви: Сървърът е заявен в списъка на планираните от ВСС обществени поръчки за 2014 г., който предстои да бъде одобрен с решение на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВСС” към дирекция „Правна” в АВСС.


32. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 2/14.01.2014 г. от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт относно становища от председателя, заместник-председателя и съдебните служители на Военен съд гр. Плевен във връзка с решение на ВСС по протокол № 44/13.11.2013 г. за преструктурирането на военните съдилища и военните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изпраща становището изготвено от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във връзка с писмо изх. № 1076/05.12.2013 г. на Варненски военен съд на председателя на Военен съд гр. Плевен.


33. ОТНОСНО: Жалба – искане от ...... от гр. Враца срещу незаконно получена сума от ВСС по изпълнителни дела на НАП Враца.
Мотиви: Комисия „Бюджет и финанси” многократно се е произнасяла с решения по поставения въпрос от ......, поради което и предвид това, че не сочат нови факти и обстоятелства, счита че няма основания за промяна на взетите решения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Жалба – искане от ..... от гр. Враца срещу незаконно получена сума от ВСС по изпълнителни дела на НАП Враца.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


34. ОТНОСНО: Списък за планирани обществени поръчки за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ЗАДЪЛЖАВА заявителите подробно да мотивират заявките си, относно нуждата и целесъобразността и при възможност да редуцират сумите.


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

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.


36. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА Проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2015 г.


37. ОТНОСНО: Писмо от съпредседател на Гражданския съвет към ВСС с молба за предоставяне на информация, във връзка с изготвяне на годишния отчет за работата на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации през 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА на съпредседателя на Гражданския съвет решения на Комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 21/15.05.2013 г., т. 3, протокол № 31/23.07.2013 г., т. 28. и писмо изх. № 97-00-325/26.07.2013 г., на което не е получен отговор.


38. ОТНОСНО: Писма от председателя на Върховен касационен съд до Министерство на правосъдието с искане за решаване на проблемите относно проектирането, изграждането, експлоатацията и поддръжката на сигнално-охранителните инсталации и техника в Съдебна палата – София, с копие до ВСС.
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 Министерство на правосъдието да излъчи свои и на ГД „Охрана” представители – инженери и юристи, за сформиране на междуведомствена работна група, която да анализира съществуващото положение с проектирането, изграждането, експлоатацията и поддръжката на сигнално-охранителните инсталации и техники в сградите, стопанисвани от съдебната власт и да предложи работещ вариант, при който системите да заработят като цяло.


40. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 23.01.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 23.01.2014 г.

1. Доклад от Милка Варнова – Итова – ръководител проект относно издаване на решение на ВСС, с което утвърждава протокол от работа на комисия по чл. 101 от ЗОП назначена със заповед № 95-00-439 от 20.12.2013 г. на г-жа Милка Варнова – Итова – ръководител проект за разглеждане и оценка на получени оферти в резултат на публикувана публична покана с предмет „Изготвяне на подробен анализ за оценка на нуждите от обучение на ВСС и администрацията му” във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС” по договор за безвъзмездна помощ КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

2. Упълномощаване на г-жа Магдалена Лазарова – член на ВСС и ръководител на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система” по ОПАК, договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. да организира и проведе процедура по ЗОП и да сключи договори с изпълнителите на дейностите по проекта.

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

4. Проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2015 г.


41. 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 23.01.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


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

1.1. Искане от административния ръководител на Административен съд София – град за осигуряване на средства за ремонт и обзавеждане с цел уплътняване на работните места, обособяване на нови помещения и обзавеждането им.

1.2. Искане от административния ръководител на Административен съд София - област за осигуряване на средства за подмяна на офис мебели и доставка на 20 бр. архивни стелажи.

2. Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.

2.1. Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Ямбол за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Янка Атанасова Делева - съдебен архивар в Окръжен съд гр. Ямбол.

2.2. Предложение от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Нели Петкова Сигридова - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд.

2.3. Предложение от председателя на Специализиран наказателен съд за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Пламена Славова Максимова – системен администратор в Специализиран наказателен съд.

2.4. Предложение от зам. председателя на Районен съд гр. Пловдив за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Биляна Томова Вранчева - съдия в Районен съд гр. Пловдив.

2.5. Предложение от зам. председателя на Районен съд гр. Ямбол за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Светла Рускова Димитрова - съдия в Районен съд гр. Ямбол.

3. Одитни доклади.

3.1. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1323/У в Районен съд гр. Кюстендил.

3.2. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1320 в Районен съд гр. Сливен.

4. Разни.

4.1. Необходимост от осигуряване на антивирусен софтуер - корпоративна версия за съдилищата в Република България и приложени две оферти.








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







