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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          П Р О Т О К О Л   №  10
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  26 февруари 2014 г.



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


ОТСЪСТВА: Каролина Неделчева


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: Проект на решение за одобряване на разчети по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2015 г. – 2017 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на 27.02.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2015 – 2017 г. и приложенията към нея, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 57 от 04.02.2014 г. за бюджетната процедура за 2015 г.
2. Одобрените разчети по т. 1 както и приложенията към нея, да се  изпратят в министерство на финансите, в изпълнение на т. 2.1.5. от Решение на Министерски съвет № 57 от 04.02.2014 г. за бюджетната процедура за 2015 г.
3. Тригодишната бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2015 – 2017 г. да се предостави на Министъра на правосъдието, за подпомагане изготвянето на проектобюджета на съдебната власт за 2015 г.


2. 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 :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Върховен касационен съд за 2014 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с ..... за изплащане възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявени конкурси за повишаване и преместване в длъжност „съдия” в Апелативен съд, съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г. с ....


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2014 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с .... за изплащане възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявени конкурси за повишаване и преместване в длъжност „съдия” в Административен съд, съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г. с .....


4. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявен конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявените конкурси за повишаване и преместване в длъжност „прокурор” в апелативните прокуратури да се изплащат от Прокуратурата на РБ.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ....., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г. с .....

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

5. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 6/12.02.2014 г., т. 4 на Комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Добрич за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за сключване на договор за плащане на задължения по договор за външна услуга с предмет „Администриране на хардуерни устройства и софтуерни приложения”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


6. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 6/12.02.2014 г., т. 6 на Комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Силистра за 2014 г. по § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ..... за изплащане на дължима сума на ЧСИ – субсидирани такси на основание чл. 81, ал. 1 от ЗЧСИ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


7. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 6/12.02.2014 г., т. 7 на Комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Сливен за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


8. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 5/05.02.2014 г., т. 6 на Комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2014 г. на Окръжен съд гр. Шумен по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на многофункционална копирна машина за нуждите на съда.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за обзавеждане на четири нови работни места.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Административен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г. с .... за доставка и монтаж на офис мебели.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени дейности по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


10. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 5/05.02.2014 г., т. 10 на Комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2014 г. на Районен съд гр. Девня по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на многофункционална копирна машина за нуждите на съда.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за обзавеждане на новопридобити помещения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Елин Пелин по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г. с .... за доставка на офис мебели.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени дейности по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за осигуряване на средства за ремонт на съда.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.
Отложена по протокол № 4/19.02.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Крумовград по § 10-30 „Текущ ремонт” за 2014 г. с .... за всички ремонтни дейности по т. I.2 от искането.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени дейности по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за доставка и монтаж на цифрова АТЦ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Кюстендил.
2. ПРЕДЛАГА на административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил към искането си да представи конкретна оферта и подробна финансова обосновка на искането.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка на каса за класифицирана информация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Монтана по § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” за 2014 г. с .... за доставка на каса.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени дейности по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за закупуване на сървър за деловодни програми и допълнителни приложения свързани с тях.
Извлечение от протокол № 3/21.01.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Пещера за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на сървър от среден клас.
Средствата са за сметка на § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2014 г. на ВСС.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за II етап на ремонта на електроинсталацията на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Раднево по § 10-30 „Текущ ремонт” за 2014 г. с .... за II етап на ремонт на електроинсталация.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени дейности по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за корекция на бюджетната сметка за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие да се извърши корекция на бюджетната сметка за 2014 г. на Районен съд гр. Тетевен по § 10-00 „Издръжка” със .... за закупуване на 5 т. гориво до края на отоплителния сезон 2013/2014 г., поради липса на източници на финансиране. 
Препоръчва закупуването на необходимото количество гориво за м. март 2014 г. да се извърши в рамките на утвърдените бюджетни средства за 2014 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за закупуване на сигнално-охранителна техника.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Тетевен по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г. с .... за закупуване на крайни устройства за СОТ.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени дейности по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за придобиване на компютри и хардуер.
Извлечение от протокол № 7/18.02.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка за 2014 г. на Районен съд гр. Шумен по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на сървър за нуждите на съда.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС.

Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и офис техника.
Извлечение от протокол № 5/04.02.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Административен съд гр. Благоевград за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Административен съд гр. Благоевград с .... за закупуване на 1 /един/ брой сървър.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации и 5 броя непрекъсваеми токозахранващи източници – UPS.
Извлечение от протокол № 5/04.02.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Административен съд гр. Бургас за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Административен съд гр. Бургас с .... за закупуване на 5 /пет/ броя компютърни конфигурации и 5 /пет/ броя непрекъсваеми токозахранващи източници – UPS.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на направените разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсните комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на съдии в административните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Административен съд гр. Варна за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Варна с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на направените разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсните комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на съдии в административните съдилища за м. януари и м. февруари 2014 г.


23. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд София – област относно необходимостта от подмяна на 20 броя компютри и 1 брой лаптоп.
Извлечение от протокол № 5/04.02.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Административен съд София - област за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Административен съд София - област с ..... за закупуване на 1 /един/ брой компютър.

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

Одитни доклади.

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Окръжен съд гр. София.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. София за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад.
3. Да се уведоми Комисия „Бюджет и финанси” за изпълнение на препоръките в указания срок.
4. Изпраща копие от Резюме на одитен доклад на КПА за прилагане към личното кадровото досие на председателя на Окръжен съд гр. София.
5. Изпраща копие от Резюме на одитен доклад на КСА, за сведение.

Разни.

30. ОТНОСНО: Решение на комисия „Бюджет и финанси” по т. 12 от протокол № 6/12.02.2014 г. и осъществяване на правомощия във връзка с разпоредбите на чл. 303, чл. 305 и чл. 358а от Закона за съдебната власт.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Предлага магистратите и служителите в органите на съдебната власт във връзка с разпоредбите на чл. 303, чл. 305 и чл. 358а от Закона за съдебната власт да се поощряват без парични награди, поради липса на финансови средства по бюджета за 2014 г.
2. Решението да се изпрати на Министъра на правосъдието, във връзка с упражняване на правомощията му по чл. 305 от ЗСВ.
 

31. ОТНОСНО: Решение на комисия „Бюджет и финанси” по т. 12 от протокол № 6/12.02.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на отговор до председателя на Районен съд гр. Нови пазар по писмо с вх. № 11-07-153/04.02.2014 г.


32. ОТНОСНО: Проект на писмо до Министерство на правосъдието, касаещо проблемите със сградния фонд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на писмо до Министерство на правосъдието, касаещо проблемите със сградния фонд.


33. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България с вх. № 11-12-031/21.02.2014 г. във връзка с препратени от комисия „Бюджет и финанси” сигнали подадени от адв. .... срещу бездействието на служители от финансов отдел на ПРБ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Прокуратура на Република България с вх. № 11-12-031/21.02.2014 г. 


34. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка със запитване от председателя на Окръжен съд гр. Благоевград относно събирането на държавни такси в брой на приходни квитанции.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград.
Мотиви: Контролът по правилното определяне и събирането на таксите се провежда от ръководителите на съответните държавни органи и бюджетни организации и съдилищата, съгласно чл. 7 от Закона за държавните такси.
Административните ръководители на ОСВ в качеството им на самостоятелни юридически лица и второстепенни разпоредители по бюджетните средства отговарят за осъществяването на финансовото управление и контрол, съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.


35. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с направените констатации и препоръки в одитен доклад № 0200001413 на Сметна палата за извършен одит за съответствие при финансовото управление на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ИЗМЕНЯ чл. 13 от Правилника за реда за съставянето и движението на счетоводните и свързаните с тях документи във Висшия съдебен съвет, както следва:
	„Чл.13 (1) В тридневен срок, след приключване на командировката, командированият служител попълва отчет за командировката, включващ: начин на изпълнение на задачата, брой командировъчни дни, стойност на пътните и дневните разходи, цена на една нощувка обща стойност на нощувките на база на документи удостоверяващи извършените разходи и го представя на командироващия за приемане и утвърждаване. При ползване на лично МПС се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение. Изплащането се извършва след представяне на фискален (касов) бон и фактура, с данните на Висшия съдебен съвет, за доказване времето на зареждане и цената на горивото, което трябва да съвпада с периода на командировката.”
	2. ИЗМЕНЯ чл. 21, ал. 1 и 3 от Правилника за реда за съставянето и движението на счетоводните и свързаните с тях документи във Висшия съдебен съвет, както следва:
	„Чл.21 (1) В 10 (десетдневен) срок от приключване на командировката, служителят представя на Представляващия на ВСС или главния секретар доклад за командировката, съдържащ отчет за изпълнението на възложените задачи. 
	3) Най-късно в 14 (четиринадесет) дневен срок от завръщането си, командированият изготвя и представя в отдел “Счетоводство и методология”, отчет за изразходваната валута с прикрепени към него всички самолетни билети (оригинален отрязък от пътническия купон и всички бордни карти от пролетените отсечки) или билети за ползвано друго превозно средство, утвърдено в заповедта, фактура/инвойс за нощувка, копие от страниците на международния паспорт (на страницата с номера на паспорта, трите имена на лицето, както и страницата със печатите, удостоверяващи датата на излязъл/влязъл в страната, при пътуване извън границите на Европейския съюз и бордни карти при пътуване със самолет), застраховки и други отчетни разходооправдателни документи по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и заповедта за командировка. Неизразходвана валута се връща от командированото лице в същия вид валута, в който е предоставена.”


36. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно искане от председателя на Районен съд гр. Велинград за увеличаване на броя на ПОС терминалните устройства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Велинград да увеличи броя на ползваните ПОС терминални устройства с един брой, за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Велинград, във връзка с искането им за увеличаване на броя на ПОС терминалните устройства с един брой.


37. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 96-00-446/2013 г. /30.01.2014 г. от .....

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА преписката на .... на председателя на Софийски градски съд, по компетентност.


38. ОТНОСНО: Заявление от ..., повереник на ... за изплащане на присъдено с решение на ВКС по гр.д. 970/2012 г. обезщетение.
Докладна записка от Веселина Карагонова – гл. експерт – юрисконсулт в отдел „Нормативна дейност и процесуално представителство” – дирекция „Правна”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изиска от Върховна касационна прокуратура писмо с изх. № 15518/24.07.2013 г. до ..., повереник на ....


39. ОТНОСНО: Организиране и възлагане на обществена поръчка 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”.
Доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВ”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Галина Карагьозова – Ръководител на проект NFM-2013-BG-14-2, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 да възложи чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и при условията на глава осма „А” от ЗОП поръчка 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”, както и да сключи договор с избран с решение на ВСС изпълнител или да оттегли публичната покана.


40. ОТНОСНО: Организиране и възлагане на поръчка с предмет: „Подготовка на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки за нуждите на Висшия съдебен съвет”.
Доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВ”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да възложи чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и при условията на глава осма „А” от ЗОП поръчка с предмет: „Подготовка на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки за нуждите на Висшия съдебен съвет”, както и да сключи договор с избран с решение на ВСС изпълнител или да оттегли публичната покана.
 

41. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси от 17.02.2014 г. във връзка с писмо от председателя на Върховен административен съд относно изплащането на обезщетение на основание чл. 225, ал. 4 от ЗСВ на повторно освободен съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изпрати Решението на Комисия по правни въпроси от 17.02.2014 г., т. 10 на председателя на Върховен административен съд.


42. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Чепеларе относно въпроси свързани с подписан договор с ЕТ „.....” за доставка на 8 000 литра гориво за отопление през 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съгласно одобрен списък за планирани обществени поръчки за 2014 г. по протокол № 8/20.02.2014 г. , т. 63 на ВСС, доставката на дизелово гориво за отопление е с индикативна дата за стартиране на процедурата на 01.06.2014 г.


43. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 46/17.12.2013 г. от заседание на КПКИТС относно предложение на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на ОСВ за осигуряване на втори мощен mail-server за създаване на ел. пощенски кутии на всички магистрати в съдилищата на територията на Република България.
Отложена по протокол № 1/08.01.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 46/17.12.2013 г., т. 11 от заседание на КПКИТС. Осигуряването на втори мощен mail-server е включено в Списъка за планираните обществени поръчки за 2014 г. на ВСС.


44. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 10/12.02.2014 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно Решение на КПУКИВИВСС от 13.01.2014 г. относно необходимостта от увеличаване щатната численост на Апелативен специализиран наказателен съд с една длъжност „системен администратор”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

В бюджетната сметка на Апелативен специализиран наказателен съд по §§ 01-00 „Заплати” за 2014 г. са заложени средства само за заетата численост.


45. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 10/12.02.2014 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Враца за увеличаване щатната численост на съда с една длъжност „младши специалист-счетоводител” по ЗДДС и даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на тази длъжност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

По бюджетната сметка на Районен съд гр. Враца за 2014 г. по §§ 01-00 „Заплати” са заложени средства само за заетата щатна численост.


46. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 12/20.02.2014 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Административен съд София-град за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Отлага вземането на решение за следващо заседание на комисията.


47. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 12/20.02.2014 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Пазарджик за даване на съгласие за трансформиране на длъжност „съдебен деловодител” в длъжност „съдебен помощник”, обявяване на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

По бюджетната сметка на Районен съд гр. Пазарджик по §§ 01-00 „Заплати” са заложени средства само за заетите щатни бройки към 01.01.2014 г., в размерите за съответните длъжности.


48. ОТНОСНО: Решение на комисия “Международна дейност” от 19.02.2014 г. във връзка с доклад от Аделина Кандова – гл. експерт в дирекция „Международна дейност” и Александра Бръзицова – ст. експерт в дирекция „Международна дейност” относно необходимост от сключване на медицинска застраховка на Николай Енчев – съдия в СГС, командирован национален експерт в Генерална дирекция „Правосъдие” на ЕК и необходимост от определяне на стандартно застрахователно покритие за медицинските застраховки на командированите в чужбина лица.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Медицинските застраховки на командированите в чужбина лица да се извършват с покритие за .......


49. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 6/12.02.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно Решение на комисия „Публична комуникация” от 11.02.2014 г. във връзка с получена покана от Германската фондация за международноправно сътрудничество в областта „Информационна политика на съдебната система” за посещение на членове на комисия „Публична комуникация” в Северен Рейн, Вестфалия, в периода 31 март – 5 април 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в посещение по покана на Германската фондация за международноправно сътрудничество в областта на „Информационната политика на съдебната система” в Северен Рейн - Вестфалия, Германия, за периода 31 март – 4 април 2014 г.:
- Магдалена Лазарова – Проданова – член на ВСС и председател на комисия „Публична комуникация”;
- Каролина Михайлова – член на ВСС и член на комисия „Публична комуникация”
2. ВЪЗЛАГА на Главния секретар да командирова Светла Иванова – Иванчева – директор на дирекция „Публична комуникация и протокол”, АВСС за участие в посещение по покана на Германската фондация за международноправно сътрудничество в областта на „Информационната политика на съдебната система” в Северен Рейн - Вестфалия, Германия, за периода 31 март – 4 април 2014 г.
3. РАЗХОДИТЕ за пътни, дневни и медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет, като пътуването ще се извърши със самолет.
4. РАЗХОДИТЕ за нощувки, вътрешен транспорт и преводач са за сметка на Германската фондация за международноправно сътрудничество.
 

50. ОТНОСНО: Писмо от Вероника Николова – съдия в Апелативен съд гр. София и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, във връзка с покана за участие в 49-тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в 49 – тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за периода 11 – 14 март 2014 г. в гр. Атина, Гърция следните лица:
- Вероника Николова – съдия в Апелативен съд гр. София и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела;
- Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд, представител на България в Международната Хагска мрежа и член на Националната съдебна мрежа;
- Дарина Костова – съдия в Окръжен съд гр. Бургас и член на Националната съдебна мрежа.
2. Пътните разноски, както и разходите за една или две нощувки в зависимост от организацията на полетите ще бъдат поети от Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за дневни за четири дни, разходите за две нощувки по фактически размер и разходите за медицински застраховки на командированите лица са за сметка на ВСС.
В случай, че организаторите поемат разходите за две нощувки, командированите лица следва да възстановят предоставените им средства за една нощувка на ВСС.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


51. ОТНОСНО: Предложение от КПКИТС за изменение на решение по протокол № 2/16.01.2014 г. на Висшия съдебен съвет, т. 11.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ решение по протокол № 2/16.01.2014 г. на Висшия съдебен съвет, т. 11.1.1. и т. 11.1.6., като текста: „пряко договаряне” да се чете: „публична покана”.
Мотиви: Това произтича от Закона за обществените поръчки и предвидените в него прагове след обобщаване на всички проекти на ВСС.


52. ОТНОСНО: Изготвени протоколи от междуведомствена работна група съгласно Решение на комисия „Бюджет и финанси” по т. 38 от протокол № 3/22.01.2014 г. и Заповед № ЛС-04-207/13.02.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА взетите решения от междуведомствената работна група.


53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за ремонт на покрив.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на и.д. Главния секретар г-жа Силвия Илиева да командирова инж. Шиклев за оглед и преценка на място.


54. ОТНОСНО: Доклад от Елка Атанасова - ръководител проект относно издаване на решение на ВСС, с което утвърждава протокол от работа на комисия по чл. 101 от ЗОП назначена със заповед № 95-00-028/06.02.2014г. на г-жа Елка Атанасова - ръководител проект за разглеждане и оценка на получени оферти в резултат на публикувана публична покана с предмет: „Подготовка на тръжни документации за провеждане на процедури по ЗОП по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № 13-24-1/ 15.11.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА протокол от 25.02.2014 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 „Подготовка на тръжни документации за провеждане на процедури по ЗОП по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № 13-24-1/ 15.11.2013 г., назначена със 95-00-028/06.02.2014г. на г-жа Елка Атанасова - ръководител проект, упълномощена с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 1/09.01.2014г. 
2. ИЗБИРА за изпълнител на поръчката с предмет „Подготовка на тръжни документации за провеждане на процедури по ЗОП по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № 13-24-1/ 15.11.2013г.„Легалия”ЕООД.


56. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 27.02.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 27.02.2014 г.

1. Организиране и възлагане на обществена поръчка 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”.

2. Организиране и възлагане на поръчка с предмет: „Подготовка на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки за нуждите на Висшия съдебен съвет”.

3. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с направените констатации и препоръки в одитен доклад № 0200001413 на Сметна палата за извършен одит за съответствие при финансовото управление на ВСС.

4. Доклад от Елка Атанасова - ръководител проект относно издаване на решение на ВСС, с което утвърждава протокол от работа на комисия по чл. 101 от ЗОП назначена със заповед № 95-00-028/06.02.2014г. на г-жа Елка Атанасова - ръководител проект за разглеждане и оценка на получени оферти в резултат на публикувана публична покана с предмет: „Подготовка на тръжни документации за провеждане на процедури по ЗОП по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № 13-24-1/ 15.11.2013 г.

 
57. 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 27.02.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

2. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявени конкурси за повишаване и преместване в длъжност „съдия” в Административен съд.

3. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявен конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура.

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

4.1. Извлечение от протокол № 6/12.02.2014 г., т. 4 на Комисия „Бюджет и финанси”.

4.2. Извлечение от протокол № 6/12.02.2014 г., т. 6 на Комисия „Бюджет и финанси”.

4.3. Извлечение от протокол № 6/12.02.2014 г., т. 7 на Комисия „Бюджет и финанси”.

4.4. Извлечение от протокол № 5/05.02.2014 г., т. 6 на Комисия „Бюджет и финанси”.

4.5. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за обзавеждане на четири нови работни места.

4.6. Извлечение от протокол № 5/05.02.2014 г., т. 10 на Комисия „Бюджет и финанси”.

4.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за обзавеждане на новопридобити помещения.

4.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за осигуряване на средства за ремонт на съда.

4.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка на каса за класифицирана информация.

4.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за закупуване на сървър за деловодни програми и допълнителни приложения свързани с тях.

4.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за II етап на ремонта на електроинсталацията на съда.

4.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за закупуване на сигнално-охранителна техника.

4.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за придобиване на компютри и хардуер.

5. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.

5.1. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и офис техника.

5.2. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации и 5 броя непрекъсваеми токозахранващи източници – UPS.

5.3. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на направените разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсните комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на съдии в административните съдилища.

5.4. Искане от председателя на Административен съд София – област относно необходимостта от подмяна на 20 броя компютри и 1 брой лаптоп.

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

7. Одитни доклади.

7.1. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. София.

8. Разни.

8.1. Решение на комисия „Бюджет и финанси” по т. 12 от протокол № 6/12.02.2014 г. и осъществяване на правомощия във връзка с разпоредбите на чл. 303, чл. 305 и чл. 358а от Закона за съдебната власт.






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






