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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  15
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 1 април 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.


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

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ.

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. Велико Търново 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 и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Извлечение от протокол № 11/17.03.2015 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка” със ...., от които .... за закупуване на 21 броя компютри, .... за закупуване на 10 броя принтери от среден клас, .... за закупуване на 1 брой батерия за UPS за сървър.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


3. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-11-113/26.03.2015 г. от председателя на Административен съд гр. Велико Търново, с искане за корекция на бюджета за 2015 г.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... на Административен съд гр. Велико Търново, с цел осигуряване на средства за изплащане на транспортни разходи и застраховки за четирима магистрати за участие в работно посещение за обмяна на опит през м. юни 2015 г. в Главния Административен съд и Върховния Конституционен съд в град Кобленц, провинция Райнланд-Пфалц.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за нова техника и обновяване на съществуващи системи.
Извлечение от протокол № 11/17.03.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Разград по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 /един/ брой сървър от среден клас.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Административен съд гр. Разград за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на 10 /десет/ броя 1 GB RAM DDR2 на обща стойност .... и 1 /един/ брой SATA-2 твърд диск 1 ТВ на стойност .....
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. монитори и 1 външен USB твърд диск.
Извлечение от протокол № 11/17.03.2015 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. Русе по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 /два/ броя монитори.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на компютърна конфигурация и многофункционално устройство за регистратура „Класифицирана информация”.
Извлечение от протокол № 11/17.03.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Стара Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на компютърна конфигурация.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ  за увеличение на бюджета на Административен съд гр. Стара Загора за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на и многофункционално устройство за регистратура „Класифицирана информация”.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


7. ОТНОСНО: Искания за корекция на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
Извлечения от протокол № 11/17.03.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Кнежа за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... и по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на компютърна техника, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на компютърна техника, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Варна за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... и по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .... за закупуване на компютърна техника, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Враца за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на компютърна техника, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Габрово за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на компютърна техника, съгласно Приложение № 1.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на информационен дисплей за съдебна зала.
Извлечение от протокол № 11/17.03.2015 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. Айтос за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 бр. информационен дисплей за съдебна зала.
Средствата в размер на ..... са 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. Балчик за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. мултифункционални устройства.
Извлечение от протокол № 11/17.03.2015 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 Районен съд гр. Балчик по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на 3 броя мултифункционални устройства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към деловодна система САС „Съдебно деловодство”.
Извлечение от протокол № 11/17.03.2015 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 на Районен съд гр. Бяла Слатина за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към деловодна система САС „Съдебно деловодство”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт”.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново 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. Велико Търново 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.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 8 бр. компютри и 4 бр. монитора.
Извлечение от протокол № 11/17.03.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Радомир по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 4 бр. компютри.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Радомир по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване и инсталиране на два броя звукозаписна техника в две съдебни зали на съда.
Извлечение от протокол № 11/17.03.2015 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 Районен съд гр. Разград по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на два броя звукозаписна техника за оборудване на две съдебни зали в съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на софтуерен продукт „Служебни защити” към ПП САС „Съдебно деловодство”.

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 Районен съд гр. Сливен по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... за закупуване на софтуерен продукт „Служебни защити” към ПП САС „Съдебно деловодство”.
 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.
Извлечение от протокол № 11/17.03.2015 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 Районен съд гр. Трявна по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ..... за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен скенер.
Извлечение от протокол № 11/17.03.2015 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 Районен съд гр. Чирпан по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за закупуване на 1 брой документен скенер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Исперих за осигуряване на средства за закупуване на компютри, принтери, скенери и UPS устройства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Исперих за увеличаване на бюджета за 2015 г. със .... за закупуване на 6 бр. компютри, 1 бр. мултифункционално устройство, 1 бр. принтер, 2 бр. документни скенери и 8 бр. UPS, по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


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 § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства” с ...., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

22. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. Добрич по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 60/11.12.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОДОБРЯВА изпълнението на препоръките по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 60/11.12.2014 г., съгласно представената информация от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Добрич.


23. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Монтана.

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 Районен съд гр. Монтана.
2. ОДОБРЯВА плана за действие, утвърден от и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд гр. Монтана за изпълнение на препоръките и изпълнението на препоръките по т.1.1 и 1.2, т. 2.1, 2.2 и 2.3, т. 3.1, 3.2 и 3.3, т. 4.1, 4.2, 4.3 и т. 5.1 от плана за действие, съгласно представената писмена информация.

Разни.

25. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-071/29.12.2014 г. между ВСС и Обединение „.....” 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 Обединение „....” 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 остатъка на полученото авансово плащане от УО на ОПАК в размер на ...... и бюджетни средства в размер на ......, които ще бъдат възстановени от УО на ОПАК след верифициране на разходите.


26. ОТНОСНО: Възстановяване на сума по набирателната сметка на Окръжен съд гр. Бургас 
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 ВСС да възстанови сума в размер на ..... по набирателната сметка на Окръжен съд гр. Бургас.


27. ОТНОСНО: Молба с изх. № ЗК1201/11.03.2015 г. от „....” КЧТ за възстановяване на сума.
Докладна записка 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 ВСС да възстанови сума в размер на ..... по банковата сметка на „....” КЧТ.


28. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Свиленград 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 Районен съд гр. Свиленград 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 набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Свиленград, 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.


29. ОТНОСНО: Информация от председателя на Районен съд гр. Благоевград във връзка с поредната молба на .... за изплащане на работно облекло за 2014 г.
Отложена по протокол № 14/25.03.2015 г. от заседание на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията от председателя на Районен съд гр. Благоевград.


31. ОТНОСНО: Уведомление вх. № 11-07-612/26.03.2015 г. от ..... – главен счетоводител в Районен съд гр. Стара Загора за възникнали проблеми в съда.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит” да организира проверка по изложените в уведомлението факти и обстоятелства.


32. ОТНОСНО: Решение на КАОСНОСВ по протокол № 11/24.03.2015 г. във връзка с осигуряване на средства за провеждане на Дискусионна кръгла маса за натовареността на следователите на 07.04.2015 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

След извършване на разходите за провеждане на Дискусионна кръгла маса за натовареността на следователите на 07.04.2015 г. Комисия „Бюджет и финанси” може да извърши корекция по бюджета на Прокуратура на Република България по искане на Главния прокурор на Република България.
 

33. ОТНОСНО: Покана от ГД „Правосъдие и потребление, общи политики по правосъдие и национални съдебни системи” на Европейската комисия, във връзка с предстояща среща на Групата на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 30 април 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.
Извлечение от протокол № 16/25.03.2015 г. от заседание на комисия „Международна дейност”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС за участие на групата на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 30 април 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи са за сметка на Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за дневни пари за два дни и за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


34. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 16/25.03.2015 г. относно предложение за изчисляване на членски внос за Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА предложението за изчисляване на членски внос за Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС).
                                           

35. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 10/16.03.2015 г. от заседание на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” относно доклада на 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, с оглед изработване и изготвяне на единно становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”  по протокол № 10/16.03.2015 г. относно доклада на 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.


36. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 12/24.03.2015 г. от заседание на Комисия по дисциплинарните производства относно доклада на 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, с оглед изработване и изготвяне на единно становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия по дисциплинарните производства по протокол № 12/24.03.2015 г. относно доклада на 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.


37. ОТНОСНО: Заявление от ........ с вх. № 96-00-446/26.03.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение полученото заявление от ........

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

39. ОТНОСНО: Връщане на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт“, по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“, договор № 13-33-2/27.12.2013 г., с бенефициент Висшия съдебен съвет, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Дава съгласие, на основание решение по протокол №12/19.03.2015 г. от заседание на Висшия съдебен съвет и на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП на  отстранените участници и участниците класирани на трето и четвърто място, в срок от 5 работни дни след изтичането на срока за  обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител, от набирателната сметка на ВСС да бъдат възстановени гаранциите за участие на следните участници: 
	Обединение „Европейско правосъдие 2015” .....
	 „Планет Процес Анализ ДЗЗД” ....
	Гражданско дружество”Ефективни анализи .....
	Консорциум „Дуо ИТ” .....
2. Дава съгласие, на основание решение по протокол №13/19.03.2015 г. от заседание на Висшия съдебен съвет  и на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществената поръчка, от набирателната сметка на ВСС да бъдат възстановени гаранциите за участие на следните участници: 

	Обединение ”Попов и партньори Мапекс” ....
	Консорциум ДЗЗД „Индекс Топика” .....



40. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – ръководител проект относно извършване на второ и окончателно плащане по договор № 45-06-032/25.04.2014 г. с предмет „Разработване на Сравнително изследване на опита и добрите практики с 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” и плащане по граждански договор № 45-06-005/03.02.2015 г. с ......

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход по приложена фактура № 0000000365/31.03.2015 г., издадена от „БКО” ЕООД в размер на ..... без ДДС, представляващо цена на предоставена услуга по Дейност 2 от договор № 45-06-032/25.04.2014 г. и Анекс № 45-06-032/08.12.2014 г. – Кръгла маса за представяне на сравнително изследване на опита и добрите практики с държави–членки на Съвета на Европа и на действащото законодателство в Република България в областта на електронното призоваване и предложения за законодателни промени.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на .... за възнаграждение по договор № 45-06-005/03.02.2015 г.


41. ОТНОСНО: Необходимост от подмяна на акумулаторни батерии на UPS в сградата на ВСС.
Доклад от Дамян Бакалов – началник служба – техническо звено в АВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ...... без ДДС за подмяна на 62 бр. акумулаторни батерии на UPS в сградата на ВСС.
 

42. ОТНОСНО: Определяне на служители от АВСС подлежащи на обучение за работа с обновения сайт на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ ...... – сътрудник на комисията да отговаря за публикуване в сайта на ВСС на информация в раздела на комисия „Бюджет и финанси”, а при нейно отсъствие това да бъде извършвано от лицето определено да я замества.


43. ОТНОСНО: Доставка на гориво и смазочни материали за нуждите на автомобилите на ВСС.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВ” в дирекция „Правна”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВ” в дирекция „Правна”.
	     2. ПРИЕМА обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (безоловен бензин и дизелово гориво) и масла чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автомобилите на ВСС” да бъде възложена по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП,  за срок от три години.
	     3. ОПРЕДЕЛЯ прогнозна стойност на обществената поръчка в размер на ...... с ДДС (...... без ДДС).
    4. ОПРЕДЕЛЯ „....” ЕООД за изпълнител на договор за борсово посредничество за извършване на борсова сделка по реда на Закона за стоковите борси и тържищата във връзка с доставка на горива (безоловен бензин и дизелово гориво) и масла чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автомобилите на ВСС.
	Мотиви: След извършено пазарно проучване са получени четири оферти от членове на Софийска стокова борса и Българска стокова борса.
Ценовото предложение, направено от „...” ЕООД в сравнение с останалите предложения е най-ниско и възлиза на 0,3% от прогнозната стойност на сделката (останалите предложения са съответно : 1,2% от стойността на всяка борсова сделка без ДДС от Брокерска къща „...” ЕООД, 2 % от общия обем на сключената сделка без ДДС – от „....” ООД и 1,7% от общия обем на сключения борсов договор – от „...” ЕООД). При събиране на оферти, Възложителят не е поставил други критерии за подбор, въз основа на които да се извърши избора на изпълнител, поради което комисията определя за изпълнител, оферента предложил най-ниска цена на комисионното си възнаграждение. 
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (безоловен бензин и дизелово гориво) и масла чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автомобилите на ВСС” да бъде възложена по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП, за срок от три години.
2. ОПРЕДЕЛЯ прогнозна стойност на обществената поръчка в размер на ....... с ДДС (...... без ДДС).
3. ОПРЕДЕЛЯ „....” ЕООД за изпълнител на договор за борсово посредничество за извършване на борсова сделка по реда на Закона за стоковите борси и тържищата във връзка с доставка на горива (безоловен бензин и дизелово гориво) и масла чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автомобилите на ВСС.
4. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „....” ЕООД за борсово посредничество за извършване на борсова сделка по реда на Закона за стоковите борси и тържищата във връзка с доставка на горива (безоловен бензин и дизелово гориво) и масла чрез системи на зареждане при безналично картово плащане за нуждите на автомобилите на ВСС.


44. ОТНОСНО: Писмо вх. № 04-00-085/26.03.2015 г. от Министерство на правосъдието с изготвения доклад 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 и предложения за временни мерки.
Доклад от инж.  Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изпрати доклада на административните ръководители на посочените органи на съдебната власт за запознаване и организиране на евентуално обсъждане по направените изводи и препоръки от междуведомствената работна група.


45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за обзавеждане регистратура, помещение за веществени доказателства и стая за призовкари.

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. Сандански за 2015 г., както следва:
1. По § 10-00 „Издръжка” с .....
2. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....
Разходите са за обзавеждане регистратура, помещение за веществени доказателства и стая за призовкари.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


46. ОТНОСНО: Жалба с вх. № 94-00-817/27.03.2015 г. от ......

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Висшият съдебен съвет няма правомощия да тълкува закони и да дава указания по тяхното прилагане.


47. ОТНОСНО: Решение на КПКИТС по протокол № 13/31.03.2015 г. относно паметна записка от среща на министъра на правосъдието Христо Иванов, заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов, Румен Георгиев – член на ВСС, Валери Михайлов – АВСС, Васил Величков – съветник на вицепремиера Румяна Бъчварова, във връзка с искане, постъпило в МТИТС за предоставяне на сървъри за временно ползване, съгласно решение на ВСС по протокол № 1/08.01.2015 г. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” по протокол № 13/31.03.2015 г., т. 1.


48. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 01.04.2015 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 01.04.2015 г.

1. Плащане по договор № 45-06-071/29.12.2014 г. между ВСС и Обединение „.....” 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.


50. 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 02.04.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ и ЗСВ.
1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
1.3. Писмо вх. № 11-11-113/26.03.2015 г. от председателя на Административен съд гр. Велико Търново, с искане за корекция на бюджета за 2015 г.
1.4. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за нова техника и обновяване на съществуващи системи.
1.5. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. монитори и 1 външен USB твърд диск.
1.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на компютърна конфигурация и многофункционално устройство за регистратура „Класифицирана информация”.
1.7. Искания за корекция на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на информационен дисплей за съдебна зала.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. мултифункционални устройства.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към деловодна система САС „Съдебно деловодство”.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 8 бр. компютри и 4 бр. монитора.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване и инсталиране на два броя звукозаписна техника в две съдебни зали на съда.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за обзавеждане регистратура, помещение за веществени доказателства и стая за призовкари.
1.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на софтуерен продукт „Служебни защити” към ПП САС „Съдебно деловодство”.
1.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към програмен продукт САС „Съдебно деловодство”.
1.17. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен скенер.

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

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

4. Одитни доклади.

4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. Добрич по одобрения план за действие с решение на ВСС по протокол № 60/11.12.2014 г.
4.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Монтана.

5. Разни.

5.1. Доставка на гориво и смазочни материали за нуждите на автомобилите на ВСС.





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







