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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  15
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  2 април 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 Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. с приложена финансова обосновка. 
Същият да бъде изпратен на Министъра на правосъдието.

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

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с честване на 135 годишнина от създаването на Търновската конституция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2014 г. на Апелативен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 135 годишнина от създаването на Търновската конституция.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС.


3. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен съд гр. София с вх. № 11-04-065/20.03.2014 г., с искане за корекция на бюджета за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Корекция на бюджета на Апелативен съд гр. София за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” ще бъде извършена служебно, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.
2. Отлага разглеждането на искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. София за увеличаване на бюджета за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за разглеждане след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието, поради липса на източник на финансиране.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Видин за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на източници на финансиране.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрив.
Отложена по протокол № 10/26.02.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване бюджета на Окръжен съд гр. Смолян за текущ ремонт на покрив, до представяне на детайли на връзките борд-улук и улук-водосточна тръба, които да убедят комисия „Бюджет и финанси”, че отпускането на средства за подмяна на тенекеджийски работи ще постигне необходимия ефект.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за доставка и монтаж на циркулационна помпа за отоплителната инсталация на сградата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за доставка и монтаж на циркулационна помпа за отоплителната инсталация на сградата.
2. ПРЕДЛАГА на административния ръководител на съда да изиска оферти и от други фирми - вносители, тъй като предложената оферта е нереално висока.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на очила на 34 бр. работещи с видеодисплей.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на очила на 34 бр. работещи с видеодисплей, поради липса на източници на финансиране.


8. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд с вх. № 11-07-603/25.03.2014 г. с искане за отпускане на средства по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за корекция на бюджета на Софийски районен съд по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на изолиращи плоскости, метални стелажи и друго обзавеждане и оборудване на помещенията, находящи се в сградата на бул. Цар Борис III № 54, поради липсата на средства и допълнителни източници на финансиране.






9. ОТНОСНО: Постъпили писма от органи на съдебната власт с искания за увеличаване на § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Мадан с ...., Районен съд гр. Чирпан с .... и Административен съд гр. Смолян с .... за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на източници на финансиране.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за разрешение за сключване на договор с „Информационно обслужване” АД гр. Стара Загора за техническо обслужване на компютърните конфигурации и отпускане на средства за обезпечаването му.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Гълъбово за изразяване на становище относно необходимост от сключване на договор за техническо обслужване на компютърната техника, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за изграждане на пожароизвестителна инсталация на първи етаж на сградата.

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. Дулово за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за разширение на пожароизвестителна инсталация на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.





12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за изплащане на суми по договор сключен между Районен съд гр. Каварна и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Каварна по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Каварна за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” /за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г./.
Средствата са за сметка на бюджета на ВСС за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
2. След извършване на промените по бюджетите за 2014 г. на МТСП и на съдебната власт с цел възстановяване на извършени разходи от Районен съд гр. Каварна по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” със сумата на корекциите да бъде увеличен бюджета на ВСС по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2014 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за доставка на климатик за кабинет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Нови пазар за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за доставка на климатик за кабинет, поради липса на средства.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за доставка и монтаж на многофункционална 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. Павликени за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .... за доставка и монтаж на копирна машина RX 5325.
Средствата са за сметка на бюджета на ВСС за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдия по вписванията.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането за корекция на бюджета на Районен съд гр. Пещера за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдия по вписванията, поради липса на средства и допълнителни източници на финансиране.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 10/11.03.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Разград за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на сървър.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Разград за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” със .... за закупуването на 2 бр. монитори на стойност .... и 1 бр. принтер на стойност ....
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за покриване на разходи за абонаментно обслужване на СУСД /поддръжка, консумация и отстраняване на проблеми/.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” писмото на Районен съд гр. Своге с вх. № 11-07-588/24.03.2014 г. за присъединяване към преписката във връзка с необходимостта от осигуряване на средства за абонаментно обслужване на СУСД.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на искането на Районен съд гр. Трявна за предоставяне на .... по § 10-00 „Издръжка” за нормалното функциониране на съда, свързано с покриване на текущи разходи: ел. енергия, вода, телефон, вещи лица, канцеларски материали, командировки и разплащания по договори, поради липса на източник на финансиране за ОСВ.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за зала.

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. Царево за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на климатик за зала.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета на Районен съд гр. Чепеларе за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” в размер на .... с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.




21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе 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. Чепеларе за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на копирна машина RX WC 5325.
Средствата са за сметка на бюджета на ВСС за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за покриване на неотложни разходи на съда до 30.06.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА искането за корекция на бюджета на Районен съд гр. Чепеларе за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” със ...., поради липса на средства и допълнителни източници на финансиране.

Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г .

23. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на Върховен административен съд за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния административен съд за 2014 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 51 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2014 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. УТВЪРЖДАВА бюджета за дейността на почивните и учебни бази на Върховния административен съд за 2014 г., в рамките на общия бюджет на Върховния административен съд, съгласно приложението.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Върховен административен съд за 2014 г. с ...., с цел осигуряване на средства за текуща издръжка, както следва:
3.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Върховен административен съд с ....
3.2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....


24. ОТНОСНО: Искания за корекция на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка” и § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 51 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2014 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” с ...., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ...., съгласно Приложение № 1.


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Силистра за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” с ....


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г., т. 29
1. УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета между Районен съд гр. Дупница и Софийски районен съд за 2014 г. с цел осигуряване на средства за командирован съдия, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с .... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с .... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия в Софийски районен съд.
2. УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета между Районен съд гр. Дупница и Софийски градски съд за 2014 г. с цел осигуряване на средства за командирован съдия, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски градски съд за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с .... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия в Софийски градски съд.
3. УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета между Районен съд гр. Дупница и Окръжен съд гр. Кюстендил за 2014 г. с цел осигуряване на средства за командирован съдия, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
3.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с .... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Специализиран наказателен съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” с ...
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Разлог за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” с ....

Разни.

33. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно плащане по договор № 45-06-057/16.12.2013 г. между ВСС и „КПМГ България” ООД с предмет на услугата изпълнение на обществена поръчка с предмет „Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати ..... с ДДС по договор № 45-06-057/16.12.2013 г. между ВСС и „КПМГ България” ООД с предмет „Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение”, който е сключен в изпълнение на проект по ОПАК с наименование „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт”, договор № С11-15-5/04.09.2012 г.
Сумата да се изплати със средства от МФ.


34. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за откриване на извънбюджетна валутна сметка в швейцарски франкове в Българска народна банка с титуляр Прокуратура на Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се открие в Българска народна банка извънбюджетна валутна сметка в швейцарски франкове с титуляр Прокуратура на Република България, код на бюджетен разпоредител 006 004 000 7 /БАЕ – BNBG9661/, считано от 14.04.2014 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 откриването в Българска народна банка на извънбюджетна валутна сметка в швейцарски франкове с титуляр Прокуратура на Република България.


36. ОТНОСНО: Проучване на нормативната уредба, която третира въпросите за изплащане на порционни пари на магистратите във военните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА преписката на Комисия по правни въпроси, за становище.


37. ОТНОСНО: Молба от Юлия Ковачева – член на ВСС за изразяване на писмено становище за заседанието на Гражданския съвет на 11 април 2014 г. относно „Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2013 г.”

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Висш съдебен съвет всеки месец предоставя информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт. Тя се приема с решения на ВСС, които са публични. Информацията се публикува на сайта на ВСС в раздел „Доклади, декларации и анализи” в подраздел „Декларации” – Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт.
Информацията съдържа всички данни по приходни и разходни параграфи по Единната бюджетна класификация, утвърдена от Министерство на финансите за 2013 г.  и по органи на съдебната власт.
Като приложение за улеснение представяме 12 бр. информации за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2013 година.


38. ОТНОСНО: Издаване на решение на ВСС, с което утвърждава протокол от работа на комисия по чл.101г. от ЗОП, назначена със заповед № 95-00-022 от 30.01.2014 г. на Магдалена Лазарова – член на Висшия съдебен съвет и ръководител на проект за разглеждане и оценка на получени оферти в резултат на публикувана публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на тръжни документи - документации (в това число технически задания) за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки по проект: „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, сключен договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.	

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА протоколи от 17.02.2014 г., 17.03.2014 г. и от 28.03.2014 год. от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците от длъжностни лица, назначени със Заповед № 95-00-022 от 30.01.2014 г. на г-жа Магдалена Лазарова – член на ВСС и ръководител проект, упълномощена с решение на Висшия съдебен съвет (ВСС) по протокол № 3/23.01.2014 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и при условията на глава 8 «а» от ЗОП с предмет: „Разработване на тръжни документи - документации (в това число технически задания) за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки по проект: „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, сключен договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.	
2. ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на поръчката с предмет: „Разработване на тръжни документи - документации (в това число технически задания) за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки по проект: „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, сключен договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд., класирания на първо място участник - «ЦЦС КОНСУЛТИНГ» ООД, с когото г-жа Магдалена Лазарова да сключи договор. 


39. ОТНОСНО: Издаване на решение на ВСС, с което утвърждава протокол от работа на комисия по чл.101г. от ЗОП, назначена със заповед № 95-00-056 от 07.03.2014 г. на г-жа Галина Карагьозова – ръководител проект за разглеждане и оценка на получени оферти в резултат на публикувана публична покана с предмет: “Извършване на писмени и устни преводи”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на Висш съдебен съвет и Обособена позиция № 2 - Извършване на писмени и устни преводи във връзка с реализацията на Предефиниран проект No 2 "Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система" осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА протокол от 28.03.2014 год. от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците от длъжностни лица, назначени със Заповед № 95-00-056 от 07.03.2014 г. на г-жа Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект, упълномощена с решения на Висшия съдебен съвет (ВСС) по протоколи № 33/31.07.2013 г. и № 8/20.02.2014 г.. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и при условията на глава 8 «а» от ЗОП с предмет: “Извършване на писмени и устни преводи”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на Висш съдебен съвет и Обособена позиция № 2 - Извършване на писмени и устни преводи във връзка с реализацията на Предефиниран проект No 2 "Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система" осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014”.
2. ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на поръчката по Обособена позиция № 1 «Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на Висш съдебен съвет” класирания на първо място участник -  «ДИАЛОГ ПЛЮС» ООД, с когото г-жа Галина Карагьозова да подпише договор. 


40. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно верификация на разходите по Искане за плащане № 2 по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА преписката на Комисия „Международна дейност” и Комисия по правни въпроси, за становище.


41. ОТНОСНО: Изплащане на сума за облекло за 2014 г. на председателя на Районен съд гр. Етрополе, при освобождаване от длъжност през м. април 2014 г., на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ (пенсиониране), поради ограничените средства по бюджета на съда за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

На основание чл. 8 от Правила за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в органите на съдебната власт при прекратяване на трудовите правоотношения поради пенсиониране (чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ) не се дължи връщане на сумата за неотработеното време, за което тя е изплатена.


42. ОТНОСНО: Решение на Висш съдебен съвет по протокол № 14/27.03.2014 г., д.т. 31 относно одитен доклад на Сметната палата за извършен одит на изпълнението „Институционално изграждане и ефективност на инспекционната функция на Инспектората към Висшия съдебен съвет”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

В указания срок КБФ ще извърши анализ по одитния доклад на Сметната палата по финансовата част.


43. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 19/25.03.2014 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно искане от председателя на Върховен административен съд за трансформация на щатни бройки във Върховния административен съд, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ.
Приложение: Извлечение от протокол № 19/26.03.2014 г. от заседание на Комисия „Съдебна администрация”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършена исканата трансформация.


44. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-062/26.03.2014 г. до председателя на Районен съд гр. Нови пазар, с копие до ВСС, относно изплащане на награда на съдебен изпълнител. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-062/26.03.2014 г. до председателя на Районен съд гр. Нови пазар, с копие до ВСС.


45. ОТНОСНО: Молба от ... – прокурор от Районна прокуратура гр. Оряхово за изплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение молба от .... – прокурор от Районна прокуратура гр. Оряхово, тъй като поставеният въпрос не е от компетентността на Комисия „Бюджет и финанси” и Висшия съдебен съвет.


46. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Нови пазар с молба за разрешаване изплащането на допълнително възнаграждение на районен съдия за времето на заместване на председателя на съда и определяне на размера на дължимото допълнително възнаграждение за заместването на съдия по вписванията. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Извършването на разход за изплащане на допълнително възнаграждение във връзка с решение по т. 36.2 от протокол № 46/21.11.2013 г. на ВСС е от компетентността на административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар.
2. Съгласно решение по т. 1 от протокол № 4/29.01.2014 г. на Комисия „Бюджет и финанси” на административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар е изпратено решение на Комисия по правни въпроси по т. 7.1. от протокол № 3/20.01.2014 г. относно заплащането на допълнително възнаграждение съгласно чл. 259, ал. 1 от КТ, във връзка с чл. 229, чл. 264, ал. 4 и чл. 279, ал. 3 от ЗСВ.
Определянето на размера на допълнителното възнаграждение за заместване на съдия по вписванията в Районен съд гр. Нови пазар е от компетентността на административния ръководител на съда.
3. Напомня на административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар, че изплащането на допълнително възнаграждение по т. 1 и т. 2 следва да се извършва в рамките на утвърдените средства по бюджета на Районен съд гр. Нови пазар за 2014 г. съгласно решението на ВСС по т. 36.2 от протокол № 46/21.11.2013 г. и решението на Комисията по правни въпроси по т. 7 от протокол № 3/20.01.2014 г.


47. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Айтос с вх. №11-06-1114/25.03.2014 г. с поставени въпроси във връзка с неизпълнение на служебни задължения от съдия ......

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Айтос с вх. №11-06-1114/25.03.2014 г., тъй като поставеният въпрос не е от компетентността на Комисия „Бюджет и финанси”.


48. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 11/25.03.2014 г. от заседание на комисия „Публична комуникация” относно докладна от Валери Михайлов – директор на дирекция „Информационни системи” в АВСС в изпълнение на дейност 3.2. от Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС 2014 – 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение решение на Комисия „Публична комуникация” на ВСС относно предприемане на по-нататъшни действия във връзка със запис на заседанията на ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси” се е произнесла по поставения въпрос с решение по протокол № 13/19.03.2014 г., т. 44.


49. ОТНОСНО: Молба от .... от гр. Димитровград за възстановяване на незаконно придобити приходи по бюджета на съдебната власт за периода 2010 г. – 2013 г. вкл.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение молбата от ..... от гр. Димитровград. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


50. ОТНОСНО: Решение на ВСС по протокол № 25/18.07.2007 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС да изготви анализ на общата нормативна уредба за изготвяне на мотиви за промяна на решението на ВСС.


51. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 03.04.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 03.04.2014 г.

1. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
2. Издаване на решение на ВСС, с което утвърждава протокол от работа на комисия по чл.101г. от ЗОП, назначена със заповед № 95-00-022 от 30.01.2014 г. на Магдалена Лазарова – член на Висшия съдебен съвет и ръководител на проект за разглеждане и оценка на получени оферти в резултат на публикувана публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на тръжни документи - документации (в това число технически задания) за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки по проект: „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, сключен договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.	
3. Издаване на решение на ВСС, с което утвърждава протокол от работа на комисия по чл.101г. от ЗОП, назначена със заповед № 95-00-056 от 07.03.2014 г. на г-жа Галина Карагьозова – ръководител проект за разглеждане и оценка на получени оферти в резултат на публикувана публична покана с предмет: “Извършване на писмени и устни преводи”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на Висш съдебен съвет и Обособена позиция № 2 - Извършване на писмени и устни преводи във връзка с реализацията на Предефиниран проект No 2 "Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система" осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.
4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление. 
5. Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно плащане по договор № 45-06-057/16.12.2013 г. между ВСС и „КПМГ България” ООД с предмет на услугата изпълнение на обществена поръчка с предмет „Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение”.


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 03.04.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г.
1.1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с честване на 135 годишнина от създаването на Търновската конституция.
1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за изграждане на пожароизвестителна инсталация на първи етаж на сградата.
1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за изплащане на суми по договор сключен между Районен съд гр. Каварна и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Каварна по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за доставка и монтаж на многофункционална копирна машина. 
1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за зала.
1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
2. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г.
2.1. Корекция на бюджета на Върховен административен съд за 2014 г.
2.2. Искания за корекция на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка” и § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”.
2.3. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
2.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
4. Разни.
4.1. Предложение от Главния прокурор на Република България за откриване на извънбюджетна валутна сметка в швейцарски франкове в Българска народна банка с титуляр Прокуратура на Република България.





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




