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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  20
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  13 май 2013 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 Цветанка Тиганчева – ст. експерт - юрисконсулт.


1. ОТНОСНО: Проект на писмо до Главния прокурор на Република България във връзка с писмо от Министерство на финансите, вх. № 04-14-026/23.04.2013 г. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до Главния прокурор на Република България.


2. ОТНОСНО: Писмо от Върховен административен съд с вх. № 11-02-035/22.04.2013 г., с искане за 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:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за 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:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Луковит за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград 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.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Варна за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Разград за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....


5. ОТНОСНО: Писма от Окръжен съд гр. Варна с вх. № 11-06-359/24.04.2013 г. и Административен съд гр. Варна с вх. № 91-00-061/24.04.2013 г., с искания за корекции по бюджетните сметки за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи на съдебни служители участвали в работни групи за изработването на Комуникационна стратегия на ВСС, подгрупа за изработване на ПАРОАВАС и среща на експертите по връзки с обществеността от органите на съдебната власт.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет, Окръжен съд гр. Варна и Административен съд гр. Варна за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Варна с .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в работна група за изработване на Комуникационна стратегия на ВСС и подгрупа за изработване на ПАРОАВАС.
1.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Варна със .... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в среща на експерти по връзки с обществеността от органите на съдебната власт.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на първите три дни болничен от работодател.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дулово за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дулово за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....


8. ОТНОСНО: Доклад от Кристина Зоксимова – Главен експерт в отдел „Бюджетно финансиране”, дирекция „Финанси и бюджет” относно корекции на бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г., във връзка с участие на магистрати в комисии за конкурси провеждани от ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявените конкурси за младши съдии в окръжните съдилища, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
2. 	УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения”, съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2013 г. с .....
4. Възнагражденията на хабилитираните членове на конкурсните комисии в размер на ....., следва да се изплатят от бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г., съгласно приложените списъци.


9. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд гр. Малко Търново с вх. № 11-07-590/17.04.2013 г. с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по изпълнителен лист от 28.11.2012 г., издаден от Окръжен съд гр. Хасково и средства за текуща издръжка.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Малко Търново за 2013 г. по § 10-92 „Глоби, неустойки, наказателни лихви, съдебни обезщетения” с .... с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
2. Предвид рестриктивния бюджет на съдебната власт утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и липсата на допълнителни източници на финансиране отлага разглеждането на искането на административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново в частта за корекция на бюджетната сметка с цел осигуряване на средства за ел. енергия, вещи лица и др. текущи разходи, за анализ след приключване на деветмесечието. Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново да предприеме мерки за оптимизиране на разходите на съда.


10. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 15/16.04.2013 г. от заседание на КПКИТС на ВСС, както и писмо от Районен съд гр. Кула вх. № 11-07-456/01.04.2013 г., с искане за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES за деловодството на СИС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Кула за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Кула със .... за закупуване на програмен продукт JES за деловодството на СИС.


11. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 15/16.04.2013 г. от заседание на КПКИТС на ВСС, както и писмо от Районен съд гр. Димитровград вх. № 11-07-525/08.04.2013 г., с искане за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES за напълно автоматизиране на деловодството на СИС, програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело” и модул „Електронни запори”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Димитровград за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със .....
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Димитровград със .... за закупуването на програмен продукт JES за съдебно изпълнителна служба.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив.
Отложена по протокол № 18/17.04.2013 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Попово за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с ..... за авариен ремонт на покрив.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за доставка и монтаж на парапет за рампа за достъпна среда на хора с увреждания.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Казанлък за 2013 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” с .... за доставка и монтаж на парапет за рампа за достъпна среда на хора с увреждания.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


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

1. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г. по § 10-00 „Текуща издръжка”, поради липса на средства.
2. ПРЕДЛАГА на административния ръководител да прецизира най-необходимото за противопожарно обезопасяване на сградата – пожарогасители, евакуационно осветление, ремонт на ПИЦ и оптично-димни датчици и да поднови искането.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за ремонт на ел. табла и ел. инсталация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ДАВА съгласие за увеличение на бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” със ..... с цел осигуряване на средства за ремонт на 2 бр. ел. табла и ел. инсталации на коридорите пред стаите на ОП Стара Загора на III ти и IV ти етаж от сградата на съдебната палата и ремонт на отопление, поради липса на финансови средства.
2. Предлага на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора да прецизира искането си за осигуряване на средства във връзка с осигуряване на пожарната безопасност на етажите ползвани от ОП Стара Загора и да договори възстановяване от Окръжната прокуратура на извършените разходи.


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

1. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Стара Загора за 2013 г. по § 10-00 „Текуща издръжка”, поради липса на средства.
2. ПРЕДЛАГА на административния ръководител да прецизира най-необходимото за противопожарно обезопасяване на сградата – пожарогасители и евакуационно осветление и да поднови искането.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА искането на Окръжен съд гр. Шумен за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации, по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС.


18. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Бургас до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС, относно осигуряване на средства за преграждения с димоизолиращи врати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от председателя на Окръжен съд гр. Бургас до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС относно осигуряване на средства за преграждения с димоизолиращи врати.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за тържествено откриване на ремонтираната съдебна палата и празник на гр. Пазарджик, както и за машинно измиване и полиране на мозайката на коридори и стълбища в съдебната палата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2013 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик по §§ 10-98 „Други разходи некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи” с ..... за тържествено откриване на ремонтираната съдебна палата и празник на гр. Пазарджик на 21.05.2013 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.
2. НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик по §§ 10-20 „Разходи за външни услуги” за машинно измиване и полиране на мозайката на коридори и стълбища в съдебната палата в гр. Пазарджик, поради липса на средства.


20. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Софийски градски съд за определяне на допълнително възнаграждение на ..... – съдия в СГС с присъдена образователна и научна степен „доктор” по гражданско и семейно право.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ на ..... – съдия в СГС да бъде определено допълнително парично възнаграждение, в размер на 10 % за придобита научна степен „доктор”.


21. ОТНОСНО: Писмо от Омбудсмана на РБ, по молба № 94-00-283/22.04.2013 г. на г-н ...... за изменение на чл. 2, ал. 4 от ЗДБРБ, съгласно който  преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред определен от ВСС и разпоредбата влияе върху изхода на делата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на отговор до г-н ...... Копие от писмото да се изпрати на Омбудсмана на Република България.


22. ОТНОСНО: Писмо от Съюз на съдиите в България и Асоциация на прокурорите в България с вх. № 97-00-131/15.04.2013 г. относно въпроси свързани с договор за застраховка живот и трудоспособност чрез групова застраховка „Злополука” на магистратите и съдебните служители.
Приложение: Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС” в дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 22 от дневния ред за следващото заседание на комисията


23. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение на решение на ВСС по протокол № 16/25.04.2013 г., т. 31.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ИЗМЕНЯ решение по протокол № 16/25.04.2013 г., т. 31, като същото да се чете:
ОПРЕДЕЛЯ размер на допълнително възнаграждение по чл. 345 от ЗСВ за служителите от администрацията на ВСС, участващи в обявените конкурси за 2013 г. по реда на Раздел II и Раздел II а от Глава девета на ЗСВ, в размер по ...... на ден.


24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за безвъзмездно предоставяне за ползване на метален детектор и скенер за кореспонденция и багаж за нуждите на Районен съд гр. Нови пазар.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
На основание чл. 390, ал. 2 от Закона за съдебната власт и чл. 11, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ метален детектор и скенер за кореспонденция и багаж числящ се на Окръжен съд гр. Шумен да се предаде безвъзмездно за управление на Районен съд гр. Нови пазар.
2. ВЪЗЛАГА на председателя на Окръжен съд гр. Шумен и председателя на Районен съд гр. Нови пазар да предприемат действия за прехвърлянето на актива.


29. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за разкриване на набирателна сметка в лева в обслужващата банка на  Районна прокуратура гр. Никопол.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за нуждите на Районна прокуратура гр. Никопол да се открие набирателна сметка в лева в обслужващата банка.
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 разкриването на набирателна сметка в лева в обслужващата банка на Районна прокуратура гр. Никопол.


30. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Ямбол за смяна на обслужващата банка, считано от 01.06.2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Окръжен съд гр. Ямбол да се обслужват от „Централна Кооперативна Банка” АД, считано от 01.06.2013 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Окръжен съд гр. Ямбол.


31. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Петрич за смяна на обслужващата банка, считано от 01.06.2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Петрич да се обслужват от „Централна Кооперативна Банка” АД, считано от 01.06.2013 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Петрич.


32. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Поморие 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. Поморие да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка и 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Поморие, във връзка с искането им за монтиране на три броя ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


33. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Козлодуй 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. Козлодуй да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка и набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Козлодуй, във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


34. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Несебър 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. Несебър 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 приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Несебър, 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.


35. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Каварна 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. Каварна да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Каварна, във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


36. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой на Районна прокуратура гр. Асеновград. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районна прокуратура гр. Асеновград 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 приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районна прокуратура гр. Асеновград, 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.


37. ОТНОСНО: Доклад от Диляна Янкова – ст. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” относно необходимост от провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и медицински застраховки за членове на Висшия съдебен съвет, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители от администрацията на Висшия съдебен съвет и придружаващи ги лица при служебните пътувания в чужбина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да сключи с „Аргус травел” ЕООД анекс към договор № 45-06-0017/28.06.2012 г., с който срокът на договора се удължава до избора на нов изпълнител или до достигане на прага от ..... без ДДС, без промяна на останалите клаузи по същия.
2. УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и медицински застраховки за членове на Висшия съдебен съвет, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители от администрацията на Висшия съдебен съвет и придружаващи ги лица при служебните пътувания в чужбина” по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки и да подпише договор с избрания изпълнител за срок от три години или да прекрати процедурата. 


38. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 20/23.04.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси относно писмо от Министерство на правосъдието във връзка със споразумение за партньорство по проектно предложение с рег. № КС-12-33-1/29.06.2012 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3 на Оперативна програма „Административен капацитет”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :


1. ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията.
2. ВЪЗЛАГА на Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” към АВСС да изготви становище, въз основа на което да се вземе решение.


39. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 15/24.04.2013 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно отворени процедури 2.4. и 1.5. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК и предоставени указания за разработване на проекти по ОПАК. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Определя г-жа Лилия Колова – външен експерт за изготвяне на проектни предложения по проектна идея „Оптимизиране на щата на съдебните служители в ОСВ” и проектна идея „Обучение на административни ръководители на ОСВ по финансово управление”.


40. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд изх. № 581/16.04.2013 г., с молба за изразяване на становище относно неплатени части от трудови възнаграждения за период от 27 месеца.
Приложение: Извлечение от протокол № 20/23.04.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Подкрепя решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 20/23.04.2013 г. т. 1.
2. Да се изпрати решението на Комисия по правни въпроси по протокол № 20/23.04.2013 г., т. 1. на председателя на Софийски районен съд.


41. ОТНОСНО: Заявление от ..... с вх. № 94-00-371/25.04.2013 г. относно начина на плащане на ДТ с таксови марки.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение заявление от .... с вх. № 94-00-371/25.04.2013 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


45. ОТНОСНО: Доклад от Мая Атанасова – ст. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” относно необходимост от провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на офис принадлежности (канцеларски материали) за нуждите на ВСС и неговата администрация.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
 
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да организира и проведе процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис принадлежности (канцеларски материали) за нуждите на ВСС и неговата администрация” по реда на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки и да подпише договор с избрания изпълнител за срок от една година или да прекрати процедурата.


46. ОТНОСНО: Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС за извършване на разходи във връзка с покана за участие в Шестата среща на експертната подгрупа за европейско електронно правосъдие на ЕК относно въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика (European Case Law Identifier (ECLI)), която се проведе на 29 април 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия.
 Приложение: Извлечение от протокол № 16/25.04.2013 г. на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС във връзка с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 16/25.04.2013 г.


47. ОТНОСНО: Командироване на представител на съдебната власт за участие в заседание на работната група към Съвета на Европейския съюз „Гражданско право” (формат „Несъстоятелност”), което ще се проведе на 13 май 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия.
Мотиви: Поради получено писмо от Вероника Николова, с което се уведомява Висшия съдебен съвет за по-високата цена на самолетните билети Комисия „Международна дейност” оттегли точката за разглеждане от ВСС на 09.05.2013 г. Във връзка с горното не е необходимо КБФ да изрази становище по командироването на Вероника Николова.
Приложение: Писмо от Вероника Николова – съдия в Апелативен съд гр. София и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Вероника Николова – съдия в Апелативен съд гр. София и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.


51. 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 09.05.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Проект на решение за утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
2. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО.
3. Проект на решение за корекции на бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г., във връзка с участие на магистрати в комисии за конкурси провеждани от ВСС.
4. Проект на решение по предложение на председателя на Софийски градски съд за определяне на допълнително възнаграждение на съдия Асен Александров Воденичаров с присъдена образователна и научна степен „доктор” по гражданско и семейно право.
5. Проект на решение за изменение на решение на ВСС по протокол № 16/25.04.2013 г., т. 31.
6. Проект на решение по предложение на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за безвъзмездно предоставяне за ползване на метален детектор и скенер за кореспонденция и багаж за нуждите на Районен съд гр. Нови пазар.
7. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да сключи договор с „Аргус травел” ЕООД анекс към договор № 45-06-0017/28.06.2012 г., с който срокът на договора се удължава до избора на нов изпълнител или до достигане на прага от .... без ДДС, без промяна на останалите клаузи по същия и да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и медицински застраховки за членове на Висшия съдебен съвет, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители от администрацията на Висшия съдебен съвет и придружаващи ги лица при служебните пътувания в чужбина”.
8. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да организира и проведе процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис принадлежности (канцеларски материали) за нуждите на ВСС и неговата администрация”. 




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