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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  11
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 11 март 2015 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 Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.


1. ОТНОСНО: Заявка за финансиране на отбранително–мобилизационната подготовка на Върховен касационен съд за 2016 г., съгл. ПМС № 258/2005 г. (изменено и допълнено с ПМС № 321/2010 г.).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на чл. 7, ал. 4, т. 1 от ПМС № 258/2005 г. заявката за финансиране на отбранително-мобилизационната подготовка на Върховен касационен съд за 2016 г. и отчета за изразходваните финансови средства за 2014 г. да се изпратят в Министерство на отбраната.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за оборудване на зала със звукозаписна техника.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за оборудване на зала със звукозаписна техника.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


4. ОТНОСНО: Писмо от Софийски градски съд с вх. № 11-06-209/27.02.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски градски съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на два климатика.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Асеновград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Димитровград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на копирна машина RX WC 5335.
Разходът е за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .... за доставка и монтаж на копирна машина RX WC 5335 с интегриран финишер.
Разходът е за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Кърджали за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ..... за доставка и монтаж на копирна машина RX WC 5945.
Разходът е за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителна инсталация. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Павликени за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за авариен ремонт на отоплителна инсталация. 
Разходът е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Разград за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Извлечение от протокол № 8/24.02.2015 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 бюджета на Районен съд гр. Севлиево за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Разходът е за сметка на неразпределения резерв за капиталови разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за обзавеждане на две канцеларии и кабинет на председател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Стара Загора за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за обзавеждане на кабинет и канцеларии, поради рестриктивния бюджет на съдебната система.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на архивни шкафове.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставените въпроси са от компетентност на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора, поради факта, че той стопанисва сградата на съдебната власт.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за отпъждане на гълъби.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентност на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора, поради факта, че той стопанисва сградата на съдебната власт.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Харманли за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на копирна машина RX WC 5335.
Разходът е за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за ремонт на кабинет и обзавеждането му за двама магистрати, и за оборудване на новопридобито архивно помещение със стелажи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА искането на Районен съд гр. Варна за ремонт на кабинет и обзавеждането му, и за оборудване на новопридобито архивно помещение на обща стойност ......
2. УВЕДОМЯВА административния ръководител на Районен съд гр. Варна, че приетите лимити за обзавеждане и оборудване на работни места са за максимални цени и не отменят набавянето на необходимите приложения към искането, съгласно Решение по т. 30 от протокол № 19/08.05.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”, касаещо указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията за закупуване на офис оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за обновяване на компютърна техника и периферни устройства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Районен съд гр. Кнежа с вх. № 11-07-364/27.02.2015 г., с искане за отпускане на средства за обновяване на компютърна техника и периферни устройства.

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .

18. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с ....., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ....., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ....., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности” с ....., съгласно Приложение № 1.
7. НАМАЛЯВА  бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ....., съгласно Приложение № 1.

Разни.

22. ОТНОСНО: Проект на План за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2015 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, изпратен от Министерство на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение проект на План за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2015 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка.


23. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-03-278/04.03.2015 г. от Главния прокурор на Република България с приложен доклад относно неотложните ремонти на сгради, предоставени за нуждите на Прокуратурата на Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Писмото от Главния прокурор на Република България да се внесе за съвместно обсъждане на заседанието на ВСС, което ще се проведе на 19.03.2015 г.


24. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-03-277/04.03.2015 г. от Главния прокурор на Република България с приложен списък с охраняеми обекти /сгради/ на Прокуратура на Република България. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Писмото от Главния прокурор на Република България да се внесе за съвместно обсъждане на заседанието на ВСС, което ще се проведе на 19.03.2015 г.


25. ОТНОСНО: Писмо вх. № 96-00-183/04.03.2015 г. от Съюза на съдиите в България във връзка с изразеното становище от министъра на финансите г-н Горанов на проведеното заседание на ВСС на 26.02.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Съюза на съдиите в България във връзка с изразеното становище от министъра на финансите г-н Горанов на проведеното заседание на ВСС на 26.02.2015 г.


26. ОТНОСНО: Работата на междуведомствена комисия за извършване на анализ на ползвания от органите на Съдебната власт сграден фонд на територията на гр. София.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА доклада от междуведомствената работна група, създадена със заповед № ЛС-04-200/10.02.2015 г., изменена със заповед № ЛС-04-274/25.02.2015 г. на министъра на правосъдието на всички постоянни комисии на ВСС,  с оглед изработване и изготвяне на единно становище.


27. ОТНОСНО: Възстановяване по сметка на „.....” ЕООД гаранция за изпълнение по договор № 45-06-013/25.02.2013 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 :

ДАВА СЪГЛАСИЕ гаранцията за изпълнение по договор № 45-06-013/25.02.2013 г. в размер на .... да бъде освободена и да се възстанови на „....” ЕООД в „.....” АД по сметка IBAN: ......


28. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-071/29.12.2014 г. между ВСС и ..... ДЗЗД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разработване на комуникационна стратегия на съдебната власт” и техническата спецификация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 41 от ЗОП по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № К 13-15-1/04.12.2013 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 :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от – ..... с ДДС по договор № 45-06-071/29.12.2014 г. между ВСС и ..... ДЗЗД за изпълнение на обществена поръчка 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”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № К 13-15-1/04.12.2013 г.
Сумата да се изплати със средства от полученото авансово плащане от УО на ОПАК.


29. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-071/29.12.2014 г. между ВСС и ..... ДЗЗД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разработване на комуникационна стратегия на съдебната власт” и техническата спецификация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 41 от ЗОП по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № К 13-15-1/04.12.2013 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 :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати сумата от – ..... с ДДС по договор № 45-06-071/29.12.2014 г. между ВСС и .... ДЗЗД за изпълнение на обществена поръчка 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”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № К 13-15-1/04.12.2013 г.
Сумата да се изплати със средства от полученото авансово плащане от УО на ОПАК.


30. ОТНОСНО: Писмо от ..... – съдия във Върховен административен съд относно определяне на процент за трудов стаж и професионален опит, изпратено от Комисия по правни въпроси, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентност на административния ръководител на Върховен административен съд.


31. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 41, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени: Обособена позиция № 1 – „Доставка на сървъри”; Обособена позиция № 2 – „Доставка на компютърни конфигурации”; Обособена позиция № 3 – „Доставка на лаптопи”; Обособена позиция № 4 – „Доставка на Външен дисков масив и RACK, оборудване към RACK, към външния дисков масив, UPS-и и необходимите устройства за връзка на сървърите с дисковия масив и мрежата на ВСС”; Обособена позиция № 5 – „Доставка на защитна стена и втора опционална за изграждане на отказоустойчивост”; Обособена позиция № 6 – „Доставка на принтери”; Обособена позиция № 7 – „Доставка на многофункционални устройства”; Обособена позиция № 8 – „Доставка на сканиращи устройства”; Обособена позиция № 9 – „Доставка на копирна машина с функции за копиране, мрежово сканиране и принтиране”.
Доклад от Мария Ламбрева – мл. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени: Обособена позиция № 1 – „Доставка на сървъри”; Обособена позиция № 2 – „Доставка на компютърни конфигурации”; Обособена позиция № 3 – „Доставка на лаптопи”; Обособена позиция № 4 – „Доставка на Външен дисков масив и RACK, оборудване към RACK, към външния дисков масив, UPS-и и необходимите устройства за връзка на сървърите с дисковия масив и мрежата на ВСС”; Обособена позиция № 5 – „Доставка на защитна стена и втора опционална за изграждане на отказоустойчивост”; Обособена позиция № 6 – „Доставка на принтери”; Обособена позиция № 7 – „Доставка на многофункционални устройства”; Обособена позиция № 8 – „Доставка на сканиращи устройства”; Обособена позиция № 9 – „Доставка на копирна машина с функции за копиране, мрежово сканиране и принтиране”, по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и да подпише договори с избраните изпълнители или да прекрати процедурата, включително частично.


33. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Ямбол за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Ямбол да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжен съд гр. Ямбол, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


34. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-058/28.10.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „.....” с предмет на услугата – „Разработване на програма за професионална квалификация на магистрати, извън Националния институт на правосъдието. Разработване на обучителни модули за провеждане на специализирани обучения. Провеждане на специализирани обучения на магистрати” 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, рег. № на договора 13-24-1/15.11.2013 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 :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати междинно плащане – ...... с ДДС по договор № 45-06-058/28.10.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „....” с предмет „Разработване на програма за професионална квалификация на магистрати, извън Националния институт на правосъдието. Разработване на обучителни модули за провеждане на специализирани обучения. Провеждане на специализирани обучения на магистрати” 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”, който е сключен в изпълнение на проект по ОПАК, договор № 13-24-1/15.11.2013 г.
Сумата да се изплати със средства от полученото авансово плащане от УО на ОПАК.


35. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 97-00-098/04.03.2015 г. от Съюза на юристите в България по повод изявленията и позицията на министъра на финансите преди и след срещата му с Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от Съюза на юристите в България по повод изявленията и позицията на министъра на финансите преди и след срещата му с Висшия съдебен съвет.
2. Изразява Благодарност за подкрепата и принципната позиция на Съюза на юристите в България. Висшият съдебен съвет е разгледал предложение по въпроса на заседанието си на 05.03.2015 г. и е създадена организация за предприемане на действия.


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка и монтаж на газови котли ; и разделяне и неотложен ремонт на отоплителна инсталация.
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. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Монтана за 2015 г. с ..... за доставка и монтаж на газови котли ; и разделяне и неотложен ремонт на отоплителна инсталация, както следва:
1.1. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...... за доставка и монтаж на газови котли.
1.2. По § 10-00 „Издръжка” с ..... за разделяне и неотложен ремонт на отоплителна инсталация.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г. 


37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2015 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на софтуер за резервно копиране, осигуряващо бързо, ефективно и надеждно архивиране и възстановяване на виртуални приложения. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмо от Софийски районен съд с вх. № 11-07-386/05.03.2015 г., с искане за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2015 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на софтуер за резервно копиране, осигуряващо бързо, ефективно и надеждно архивиране и възстановяване на виртуални приложения, на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за изразяване на становище относно необходимостта от закупуването на програмния продукт. 
 

38. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. и утвърждаване на бюджета за дейността на почивните и учебни бази, в рамките на утвърдения бюджет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на РБ за 2015 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2015 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ......
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”  с ......
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на РБ за 2015 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2.2. УВЕЛИЧАВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”с  ...... 
3. УТВЪРЖДАВА бюджета за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България за 2015 г., в рамките на общия бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.


39. ОТНОСНО: Мотивирано решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 11/04.03.2015 г., в изпълнение на решение на Комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в дискусия в рамките на първото четене на Доклада на Групата държави срещу корупцията (GRECO) за оценка на България от Четвъртия кръг на мониторинга, за периода 22 – 25 март 2015 г., в гр. Страсбург, Франция, следните лица:
- Незабравка Стоева – член на ВСС и председател на Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС
- Ясен Тодоров – член на ВСС и председател на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”
- Малина Стефанова – преводач
- Мариана Пампорова – преводач
2. Пътните разходи, разходите за три нощувки, разходите за дневни пари за четири дни, разходите за медицински застраховки, както и разходите за превод са за сметка на ВСС. Пътуването ще се извърши със самолет и автобус.


41. ОТНОСНО: Предложение на Комисия по правни въпроси за провеждане на съвместно заседание с КБФ, във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/05.03.2015 г., д.т. 30.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА предложението на Комисия по правни въпроси за провеждане на съвместно заседание на 16.03.2015 г. от 15.00 часа.


42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.
Извлечение от протокол № 6/10.02.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на вентилаторен блок с термостат за сървърен шкаф и акумулаторни батерии за персонални UPS устройства.
Извлечение от протокол № 6/10.02.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Кърджали по § 10-00 „Издръжка” със ....., с цел осигуряване на средства за закупуване на вентилаторен блок с термостат за сървърен шкаф и 15 бр. акумулаторни батерии за персонални UPS устройства.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 52 бр. RАМ памет.
Извлечение от протокол № 6/10.02.2015 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 бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 52 бр. RАМ памет /52 бр. х ...../.
Средствата в размер на ...... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, по бюджета на съдебната власт.


45. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-06-227/05.03.2015 г. от Окръжен съд гр. Добрич с уведомление за действия от страна на съда във връзка с настъпило застрахователно събитие.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо вх. № 11-06-227/05.03.2015 г. от Окръжен съд гр. Добрич с уведомление за действия от страна на съда във връзка с настъпило застрахователно събитие.


47. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. председател на Софийски градски съд за откриване на банкови сметки в Българска Народна Банка.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС. 
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, по изключение, банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Софийски градски съд да се обслужват от Българска Народна Банка, считано от 01.04.2015 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Софийски градски съд. 


48. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2015 г.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА актуализация на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2015 г., в рамките на общия бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.


50. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 11.03.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 11.03.2015 г.

1. Плащане по договор № 45-06-071/29.12.2014 г. между ВСС и ..... ДЗЗД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разработване на комуникационна стратегия на съдебната власт” и техническата спецификация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 41 от ЗОП по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № К 13-15-1/04.12.2013 г.


51. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 12.03.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 12.03.2015 г.

1. Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 41, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на техника за нуждите на Висшия съдебен съвет по следните обособени: Обособена позиция № 1 – „Доставка на сървъри”; Обособена позиция № 2 – „Доставка на компютърни конфигурации”; Обособена позиция № 3 – „Доставка на лаптопи”; Обособена позиция № 4 – „Доставка на Външен дисков масив, UPS-и и необходимите устройства за връзка на сървърите с дисковия масив и мрежата на ВСС”; Обособена позиция № 5 – „Доставка на защитна стена и втора опционална за изграждане на отказоустойчивост”; Обособена позиция № 6 – „Доставка на принтери”; Обособена позиция № 7 – „Доставка на многофункционални устройства”; Обособена позиция № 8 – „Доставка на сканиращи устройства”; Обособена позиция № 9 – „Доставка на копирна машина с функции за копиране, мрежово сканиране и принтиране”.


52. 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 12.03.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


1. Заявка за финансиране на отбранително–мобилизационната подготовка на Върховен касационен съд за 2016 г., съгл. ПМС № 258/2005 г. (изменено и допълнено с ПМС № 321/2010 г.).

2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

2.1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ.

2.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за оборудване на зала със звукозаписна техника.

2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация.

2.4. Писмо от Софийски градски съд с вх. № 11-06-209/27.02.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗСВ.

2.5. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на вентилаторен блок с термостат за сървърен шкаф и акумулаторни батерии за персонални UPS устройства.

2.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за доставка и монтаж на газови котли ; и разделяне и неотложен ремонт на отоплителна инсталация.

2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на два климатика.

2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 52 бр. RАМ памет.
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителна инсталация. 

2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

2.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

2.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

- „НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ”

2.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за обзавеждане на две канцеларии и кабинет на председател.

3. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .

3.1. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. и утвърждаване на бюджета за дейността на почивните и учебни бази, в рамките на утвърдения бюджет.

3.2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2015 г.

3.3. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. 

5. Разни.

5.1. Писмо вх. № 11-03-278/04.03.2015 г. от Главния прокурор на Република България с приложен доклад относно неотложните ремонти на сгради, предоставени за нуждите на Прокуратурата на Република България.

5.2. Писмо вх. № 11-03-277/04.03.2015 г. от Главния прокурор на Република България с приложен списък с охраняеми обекти /сгради/ на Прокуратура на Република България. 




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






