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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  18
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  23 април 2014 г.




ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Димитър Узунов 
Каролина Неделчева
Румен Георгиев 
Камен Иванов

ОТСЪСТВА: Михаил Кожарев.   


От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител.


Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2014 г.
1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за корекция на бюджета за 2014 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по изплатен лист от 19.09.2013 г. издаден от ОС Плевен. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат промени по бюджетите на ВСС и РС Мездра за 2014 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с  .......
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на РС Мездра с ...... с цел осигуряване на средства  за възстановяване на изплатена сума по ЗОДОВ на Прокуратура на Република България. 

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за корекция на бюджета за 2014 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат промени по бюджетите на ВСС и РС Хасково за 2014 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ......
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на РС Хасково с ..... с цел осигуряване на средства за покриване на разходи по сключен договор за дарение.
1.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за сключен договор за дарение. 

3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за корекция на бюджета за 2014 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.  УТВЪРЖДАВА извършването на корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Административен съд – Монтана за 2014 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с ......
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд – Монтана с ..... с цел осигуряване на средства за изпращане 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./.
2. След извършване на промените по бюджетите за 2014 г. на МТСП и на съдебната власт с цел възстановяване на извършени разходи от Административен съд – Монтана 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. 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на архивно помещение, както и за абонаментно обслужване на СОТ и ПИИ. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на Административен съд гр. Варна да ползва безвъзмездно предоставени от Общински съвет-гр. Варна помещения за архив извън рамките на сградата на съда.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Варна за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., за ролетни щори (.....), СОТ и ПИИ (.....), пожарогасители 2 бр. (.....) и стелажи 30 бр. (.....), за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Съдебната власт за 2014 г.
3. ПРЕПОРЪЧВА на Председателя на Административен съд гр. Варна да извърши разхода за абонаментно обслужване в рамките на бюджета на съда по § 10-00 „Издръжка” за 2014 г. 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за корекция на бюджета за 2014 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия в СГС от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г. 

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.,
1.1. УТВЪРЖДАВА извършването на корекции по бюджета на Софийски градски съд и Районен съд гр. Варна за 2014 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” на Софийски градски съд с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати” на Районен съд гр. Варна с .....

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за доставка и монтаж на климатици за зала център за обслужване на клиенти и 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. Кнежа за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на два климатика – за съдебна зала и център за обслужване на клиенти (.....) и копирна машина (.....), за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Съдебната власт за 2014 г. 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за корекция на бюджета за 2014 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета на Софийски военен съд и Военен съд гр. Плевен за 2014 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджета на Военен съд гр. Плевен (закрит с решение на ВСС по протокол № 6 от 06.02.2014 г., д.т.19) по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за покриване на извършени разходи за командировки, гориво за автомобил и транспортни услуги свързани с преместване на ВС Плевен.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски военен съд по § 10-00 „Издръжка” с ..... с цел осигуряване на средства за покриване на извършени разходи за командировки, гориво за автомобил и транспортни услуги свързани с преместване на ВС Плевен.

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за корекция на бюджета за 2014 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
	
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Софийски градски съд с ..... по § 10-00 „Издръжка” да текущи разходи до края на финансовата година, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
2. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Софийски градски съд с ....., по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на вещи лица, служебни защитници, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране. 
3. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджетна на Софийски градски съд с ....., по § 19-00 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.санкции”, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
4. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Софийски градски съд с ..... по § 42-00 „Други текущи трансфери за домакинства”, поради липса на финансова средства и допълнителни източници на финансиране.
5. Исканията могат да бъдат уважени след анализ на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
6. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране.
7. Препоръчва на административният ръководител на Софийски градски съд при необходимост да изиска извършване на вътрешно компенсирани промени в рамките на утвърдения бюджет за 2014 г на съда с цел осигуряване на средства за изплащане на държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.санкции, както и осигуряване на средства за други текущи трансфери за домакинства. 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за корекция на бюджета по § 10-00 „Издръжка”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Софийски окръжен съд с ..... по § 10-00 „Издръжка” за текущи разходи до края на финансовата година, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.
2. Искането може да бъде уважено след анализ на изпълнението на бюджета на шестмесечието или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране. 

10. ОТНОСНО: Искания от административните ръководители на СГС, РС Севлиево и ОС Смолян 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 :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджета на Софийски градски съд с ....., на РС Севлиево с ....., и на ОС 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.
2. Исканията могат да бъдат уважени след анализ на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране.

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на РС Тополовград за корекция на бюджета по § 10-00 „Издръжка” с цел осигуряване на средства за плащане на предстоящи задължения по договори и извършване на текущи разходи, свързани с дейността на съда. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на РС Тополовград с ..... по § 10-00 „Издръжка” за текущи разходи, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране. 
2. Исканията могат да бъдат уважени след анализ на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране. 

12. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на Прокуратурата на Република България за 2014 г. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА вземането на решение за увеличение на бюджета на Прокуратурата на РБ за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за изплащане на дължими обезщетения по ЗСВ, ЗОВСРБ и КТ на магистрати и съдебни служители, поради липса на източници на финансиране.
2. Искането може да бъде уважено след анализ за изпълнение на бюджета за шестмесечието /при евентуално реализиране на преизпълнение на приходите/ или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет. Такова искане е направено с проект на ПМС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. в размер на ..... за текущи разходи на органите на съдебната власт, в което са предвидени и средства за Прокуратурата на РБ за изплащане на обезщетения.
3. Писмото с искане за корекция да се внесе в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване източник на финансиране
Мотиви:
С първоначалното разпределение на бюджета за 2014 г. се формира неразпределен резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ..... Средствата са разпределени с решения на Висш съдебен съвет за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ и към 10.04.2014 г. са в размер на ....., т.е. резерва е почти изчерпан. 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за изплащане сума за облекло на новоназначен системен администратор. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.1. ОТЛАГА разглеждането на искането на Районен съд гр. Павликени за предоставяне на ..... по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” за изплащане сума за облекло на новоназначен системен администратор. 
1.2. Искането може да бъде уважено след анализ на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи / трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
1.3. Искането да се внесе в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране.
	
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за увеличаване на § 10-00 „Издръжка”. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Сливница с ..... по § 10-00 „Издръжка” за текущи разходи, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране. 
1.2. Искането може да бъде уважено след анализ на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи / трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
1.3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране.

15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд София за корекция на бюджета за 2014 г. за изплащане на обезщетения по КТ. 

			Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Апелативен съд София по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., за изплащане на обезщетение по КТ, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране. 
1.2. Искането може да бъде уважено след анализа на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
1.3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране.

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за корекция на бюджета  за 2014 г. за изплащане възнаграждения на съдебни заседатели. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Карнобат с ......, по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране. 
1.2. Исканията могат да бъдат уважени след анализ на изпълнението на бюджета за шестмесечието или след одобряване от Министерски съвет на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
1.3. Исканията да бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” незабавно след осигуряване на източник на финансиране. 

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


17. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени 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”, § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС, като допълнителна точка към обявения дневен ред за заседанието на 24.04.2014 г., 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” със ....., 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” с ....., 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.


18. ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализиран бюджет за дейността на учебните и почивни бази в рамките на утвърдения бюджет на ПРБ за 2014 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА актуализиран бюджет за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България за 2014 г., в рамките на общия бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението. 

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

Разни.

21. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметна на Софийски районен съд на неправилно конфискувани гаранции.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ  Софийски районен съд да възстанови с код 90 по набирателната си сметка парична гаранция в размер на .......


22. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм, относно командироване на участници в учебно посещение в Съвета на Европа във връзка с изпълнение на Дейност 1 от Цел 1 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ, 12-13 май 2014 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС, като допълнителна точка към обявения дневен ред за заседанието на 24.04.2014 г., да приеме следното решение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	1. КОМАНДИРОВА за участие в учебно посещение в Съвета на Европа във връзка с изпълнение на Дейност 1 от Цел 1 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ, за периода 11-14 май 2014 г., в гр. Страсбург, Република Франция:
	Юлиана Генчева Колева - член на ВСС и председател на КПВ;
	Каролина Неделчева Михайлова - член на ВСС и на КПВ;
	Юлия Емилова Ковачева - член на ВСС и КПВ;
	Румен Георгиев Георгиев - член на ВСС и председател на КПКИТС;
	Даниела Петрова Костова - член на ВСС и КПКИТС;
	Руслана Христова Вълчева - външен експерт и координатор проект;

-Росица Христова Златарева – Добрева - преводач;
- Мариана Иванова Пампорова - Стойчева - преводач;
	2. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова за участие в учебно посещение в Съвета на Европа във връзка с изпълнение на Дейност 1 от Цел 1 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ, за периода 11 - 14 май 2014 г., в гр. Страсбург, Република Франция:
	Валери Илиев Михайлов - директор дирекция „Информационни системи” в АВСС.

	3. РАЗХОДИТЕ за пътни, нощувки, дневни пари и превод са за сметка на бюджета на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ, като пътуването ще се осъществи със самолет;
	4. РАЗХОДИТЕ за медицинска застраховка и такси, свързани с настаняването, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
5. В случай, че разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката превишават 30 на сто от размера на дневните пари, тези разходи са за сметка на Висшия съдебен съвет и се отчитат срещу представен разходооправдателен документ.

23. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд–София град относно необходимостта от закупуване на компютърно оборудване за замяна на дефектирала техника и за нови работни места. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмо с вх.№ 11-11-011/10.04.2014 г. от Административен съд София-град на КПКИТС за изразяване на становище относно необходимостта от подмяна на 80 броя комтютърни конфигурации на обща стойност от ..... с ДДС, 2 броя сървъри на обща стойност от ...... с ДДС, 40 броя принтери на обща стойност от ..... с ДДС, 6 броя резервни захранвания – UPS на обща стойност от ..... с ДДС и 1 брой суич на стойност от ..... с ДДС. 


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на РС Нови Пазар за даване на разрешение за изплащане на парична награда на държавен съдебен изпълнител. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Поставеният въпрос е от компетентност на административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар.


25. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Мадан с предложение за изплащане на допълнително възнаграждение. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Определянето и изплащането на допълнително възнаграждение на съдебен служител на основание чл.259, ал.1 от КТ е от компетентността на административния ръководител на РС Мадан, и следва да бъде изплатено в рамките на утвърдените бюджетни средства по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” за 2014 г. на съда. 


26. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Девин за корекция на бюджета за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения”. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Допълнително възнаграждение на временно изпълняващ длъжността административен ръководител се изплаща на основание чл.259, ал.1 от КТ, съгласно решение на ВСС по протокол № 46/21.11.2013 г., т.36.2, в рамките на утвърдените бюджетни средства по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” за 2014 г. на РС Девин. 


28. ОТНОСНО: Становище от ...... – главен експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към ВСС относно анализ на нормативната уредба на допълнителните трудови възнаграждения /ДТВ/ за придобит трудов стаж и професионален опит на съдебните служители в съдебната система и ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препраща становището на ...... – главен експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към ВСС относно анализ на нормативната уредба на допълнителните трудови възнаграждения /ДТВ/ за придобит трудов стаж и професионален опит на съдебните служители в съдебната система и ВСС на Комисия по правни въпроси на ВСС, за произнасяне и изразяване на становище. 

	
29. ОТНОСНО: Годишен отчетен доклад за дейността на Националното бюро за правна помощ /НБПП/ за 2013 г. 
/Извлечение от протокол № 14/07.04.2014 г. от заседание на Комисия по правни въпроси на ВСС/

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Годишния отчетен доклад за дейността на Националното бюро за правна помощ /НБПП/ за 2013 г. 


30. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева, н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител, относно постъпило писмо от Главния прокурор на РБългария за даване на становище, съгласно чл.11, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за безвъзмездно придобиване на два автомобила с повишена проходимост за нуждите на ПРБ от Министерство на отбраната. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Не възразява Прокуратурата на Република България да получи безвъзмездно два броя автомобили с повишена проходимост от Министерство на отбраната, след комплектоване на преписката съгласно разпоредбата на чл.11 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 


31. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева, н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител, относно постъпило писмо от Главния прокурор на РБългария за даване на разрешение за провеждане на търг за продажба на автомобили на основание чл.5, чл.6 и следващите от раздел ІІ на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост. 

			  Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Прокуратурата на Република България да предложи за продажба чрез търг служебните автомобили по приложения опис, при спазване изискванията на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост. 


32. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева, н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител, относно упълномощаване на Мария Кузманова – член на ВСС и ръководител на проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИС и КАОСНОСВ”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, да организира и проведе процедура по ЗОП и да сключи договори с изпълнителите на дейностите по проекта. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС, като допълнителна точка към обявения дневен ред за заседанието на 24.04.2014 г., да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Мария Кузманова - член на Висшия съдебен съвет и ръководител на проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИС и КАОСНОСВ”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № С13-24-1/13.03.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд:
1. Да възложи чрез публична покана по реда чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки при условията на глава осем „а” от ЗОП, обществена поръчка с предмет: „Разработване на технически спецификации и документации по реда на ЗОП за избор на изпълнители”, по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИС и КАОСНОСВ”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № С13-24-1/13.03.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, както и да сключи договор с избран с решение на ВСС изпълнител, или да оттегли публичната покана.
2. Да организира и проведе или прекрати открита процедура по реда чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Повишаване компетентността  на съдебните служители – статистици и на членовете на КПКИС и КАОСНОСВ: обучение, оценка и въвеждане на методика и програма ”, по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИС и КАОСНОСВ”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № С13-24-1/13.03.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, както и да сключи договор с избран с решение на ВСС изпълнител.
3. Да организира и проведе или прекрати открита процедура по реда чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване на информация и публичност” по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИС и КАОСНОСВ”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № С13-24-1/13.03.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, както и да сключи договор с избран с решение на ВСС изпълнител.


34. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на РБългария относно осигуряване на порционни пари на военните магистрати и служители във военните прокуратури. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Предлага да се проведе съвместно заседание с Комисия по правни въпроси на 14 май 2014 г. от 10.50 ч. за обсъждане на писмото от Главния прокурор на РБългария относно осигуряване на порционни пари на военните магистрати и служители във военните прокуратури.


36. ОТНОСНО: Допълнителни материали към Доклад с вх.№ 88-00-077/15.04.2014 г. от Галина Карагьозова относно напредъка по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2013 г. за периода 20.02.2013 г. до 31.12.2013 г. и първото тримесечие на 2014 г. 

				Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение предоставените допълнителни материали към Доклад с вх.№ 88-00-077/15.04.2014 г. от Галина Карагьозова относно напредъка по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2013 г. за периода 20.02.2013 г. до 31.12.2013 г. и първото тримесечие на 2014 г.


39. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Софийски окръжен съд с вх.№ 11-06-353/17.04.2014 г. във връзка с решение на ВСС отразено в протокол № 10/06.03.2014 г., т.53.3. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препраща писмото на Софийски окръжен съд с вх.№ 11-06-353/17.04.2014 г. на дирекция „Вътрешен одит” по компетентност, във връзка с  чл.39, ал.2 от ЗВОПС. 


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


40. ОТНОСНО: Получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, председателите на Върховен касационен съд и Върховен административен съд, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за І-во тримесечие на 2014 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява направените разходи за командировки на Членовете на Висшия съдебен съвет за І-во тримесечие на 2014 г.
2. Одобрява направените разходи за командировки на Директора на Национален институт на правосъдието за І-во тримесечие на 2014 г.
3. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Главния прокурор на РБългария и на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за І-во тримесечие на 2014 г.


41. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието относно разпределяне за дългосрочни стажове по обменна програма 2014 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение – Искър Искъров – съдия в Районен съд гр. Бургас и Ивайло Илиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА при командироване от ВСС на посочените лица, разходите за медицинска застраховка да бъдат за сметка на Висш съдебен съвет.


42. ОТНОСНО: Покана от председателя на Върховния съвет на магистратурата на Румъния за участие в ІХ-та Международна конференция на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион, която ще се проведе в периода 11-13 май 2014 г., в гр. Букурещ, Румъния. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :


НЕ ВЪЗРАЗЯВА разходите за пътни /около ...../, дневни и медицински застраховки на командированите лица да са за сметка на ВСС, като пътуването ще се осъществи със служебен автомобил.
НЕ ВЪЗРАЗЯВА разходите за хонорар на преводача, да бъдат за сметка на Висш съдебен съвет. 


43. ОТНОСНО: Покана от президента на Европейската мрежа на съдебните съвети за участие в общото събрание, което ще се проведе в периода 11-13 юни 2014 г. в гр. Рим, Италия. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА всички разходи по командироването /пътни разходи, разноски по настаняване, дневни пари и медицинска застраховка, както и разходите за хонорар на преводача, да са за сметка на Висшия съдебен съвет. 


44. ОТНОСНО: Съгласуване проект на доклад и проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС, като допълнителна точка към обявения дневен ред за заседанието на 24.04.2014 г., да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА проект на доклад и проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. 


45. ОТНОСНО: Писмо от Вероника Николова – съдия в Софийски апелативен, съд, командирована във Върховен касационен съд и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, във връзка с покана за участие в 49-тата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ECMГТД) и покана за участие в работната група към Съвета на ЕС „Гражданско право” (формат „Несъстоятелност”).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА разходите за дневни за шест дни, разходите за четири нощувки и разходите за медицинска застраховка да са за сметка на ВСС. 

 46. ОТНОСНО: Утвърждаване на протокол от работа на комисия от длъжностни лица по чл.101г. от ЗОП назначена със заповед № 95-00-067 от 21.03.2014 г. на Галина Карагьозова – ръководител проект, упълномощена с решение на ВСС по протокол №9/27.02.2014год. за разглеждане и оценка на получени оферти в резултат на публикувана публична покана с предмет: „Разработване на Сравнително изследване на опита и добрите практики в държави-членки на Съвета на Европа и на действащото законодателство в Република България в областта на електронното призоваване и изготвяне на предложение за законодателни промени“ във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“  по договор за безвъзмездна помощ по проект NFM-2013-BG-14-2, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014, обявена с публична покана в Портала на обществените поръчки под уникален номер ID № 9027264/21.03.2014год.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
Предлага на ВСС, като допълнителна точка към обявения дневен ред за заседанието на 24.04.2014 г., да приеме следното решение:
1.УТВЪРЖДАВА протокол от 17.04.2014год. отразяващ резултатите от работата на комисията от длъжностни лица, определени със Заповед № 95-00-067 от 21.03.2014 г.на Галина Карагьозова, за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2 и при условията на глава глава осма «А» от ЗОП с предмет: „Разработване на Сравнително изследване на опита и добрите практики в държави-членки на Съвета на Европа и на действащото законодателство в Република България в областта на електронното призоваване и изготвяне на предложение за законодателни промени“ във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“  по договор за безвъзмездна помощ по проект NFM-2013-BG-14-2, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014,
2. ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник -„Българска консултантска организация” ЕООД, с когото Галина Карагьозова – ръководител проект да сключи договор.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
47. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси" за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС, като допълнителна точка към обявения дневен ред за заседанието на 24.04.2014 г., да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА  комисия „Бюджет и финанси", в състав не по-малко от трима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС, да взема решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт.


48. ОТНОСНО: Уведомително писмо за извършване на проверка на място на финансираният по Оперативна програма „Административен капацитет” проект „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители” от одитори на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности” към Европейската комисия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение уведомителното писмо за извършването на проверка на място на финансираният по Оперативна програма „Административен капацитет” от одитори на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности” към Европейската комисия.


49. НАСРОЧВА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА НА 14.05.2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА.




ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           							ДИМИТЪР УЗУНОВ




