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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  25
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  12 юни 2013 г.



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

ОТСЪСТВА: Михаил Кожарев


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: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на обезщетения по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Карлово за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., за изплащане на обезщетение по КТ.
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 Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” ...., за изплащане на обезщетение по 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 Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии и възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,т. 29 за определяне на реда за заплащане на трудовото възнаграждение на командирован по Закона на съдебната власт съдия,
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Апелативен съд гр. София и Върховен касационен съд за 2013 г. с цел осигуряване на средства за периода м. април-юни 2013 г. за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Върховен касационен съд за 2013 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .... за изплащане разликата в работните заплата на командировани съдии.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на първите 3 дни от временната нетрудоспособност, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с ....


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г. във връзка с изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Елена за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на първите 3 дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1. НАМАЛЯВА §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с ....


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г. във връзка с изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност и суми за СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Карнобат за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Карнобат за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
2. 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.
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Карнобат за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Карнобат за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна 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 Административен съд гр. Варна за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Варна за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....


8. ОТНОСНО: Запитване от административния ръководител на Районен съд гр. Пещера, за изразяване на становище за заплащането и командировъчните пари на командирован съдия от Районен съд гр. Пещера в Софийски районен съд и от Софийски районен съд в Районен съд гр. Пещера – всеки понеделник и сряда от месеца, считано от 13.05.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изпрати изготвеното становището от главен експерт-икономист в отдел „Счетоводство и методология” на административния ръководител на  Районен съд гр. Пещера. 


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на 2 софтуера /AbleBits Cell Cleaner и AbleBits Merge Excel worksheets/ необходими за попълването на Описната книга.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” със ...., за закупуване на 2 софтуера /AbleBits Cell Cleaner и AbleBits Merge Excel worksheets/ необходими за попълването на Описната книга.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя аварийно захранване – UPS за защита на сървърите.
Приложение: Извлечение от протокол № 12/26.03.2013 г. от заседание на КПКИТС.
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 ВСС и Окръжен съд гр. Русе за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Русе с .... за закупуване на 1 брой UPS.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации, 5 бр. принтери и батерии за UPSи.
Приложение: Извлечение от протокол № 20/21.05.2013 г. от заседание на КПКИТС.
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 ВСС и Районен съд гр. Дупница за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със ....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Дупница със .... с цел осигуряване на средства за закупуване на батерии за UPSи.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
Приложение: Извлечение от протокол № 20/21.05.2013 г. от заседание на КПКИТС.
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 ВСС и Окръжен съд гр. Шумен за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с ....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Шумен с .... за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър № 621/04.06.2013 г. за подновяване на изтекло разрешение за строеж на нова сграда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо № 621 от 04.06.2013 г. от Районен съд гр. Несебър с искане за подновяване на изтекло разрешение за строеж на нова сграда.
2. ИЗПРАЩА писмото до Министъра на правосъдието с молба за навременни действия с цел да не се допуска погасяването на правото на строеж върху предоставени базвъзмездно терени за съдебни палати в страната.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за авариен ремонт на козирка и санитарни възли.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за изграждане на асансьор и ремонт на фасада.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Бяла Слатина за 2013 г.
2. ПРЕДЛАГА на Главния секретар г-жа Каменова да командирова експерт за посещение на място и изготвяне на доклад за състоянието на сградата.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за обособяване на две помещения за задържани и за изслушване на деца.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение по искането, поради липса на източник на финансиране.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителна система.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на огнеупорна каса за магнитни и оптични носители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Лом за 2013 г. по § 10-00 „Текуща издръжка” със .... за закупуване на огнеупорна каса.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на платформен подемник за лица с увреждания.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА съгласие за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Севлиево за 2013 г. по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с .... за доставка и монтаж на платформен подемник, поради липса на средства. Напомня на административния ръководител, че изграждането на външна рампа е в пъти по-евтино и доставката на платформен подемник е неизгодна при съществуващия бюджет.


20. ОТНОСНО: Писмо от Сметна палата с вх. № 06-10-024/10.06.2013 г. във връзка с извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет за 2012 г. на съдебната система и Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Сметна палата с вх. № 06-10-024/10.06.2013 г. във връзка с извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет за 2012 г. на съдебната система и Висшия съдебен съвет.


21. ОТНОСНО: Писмо от Банка ДСК с вх. № 17-00-009/03.06.2013 г. относно искания за предоставяне на информация за сметки от типа „Депозити и гаранции”, открити за периода 1985 г. – 1996 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмо от Банка ДСК с вх. № 17-00-009/03.06.2013 г. относно искания за предоставяне на информация за сметки от типа „Депозити и гаранции”, открити за периода 1985 г. – 1996 г. 
2. Да се покани г-жа Виолина Маринова – главен изпълнителен директор на Банка ДСК на заседанието на комисията, което ще се проведе на 26.06.2013 г., 11.00 часа.


22. ОТНОСНО: Упълномощаване на г-жа Милка Здравкова Варнова – Итова  - член на ВСС и председател на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи да подписва всички документи по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите в администрацията на ВСС”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Милка Здравкова Варнова – Итова  - член на Висшия съдебен съвет, председател на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, която е определена за ръководител на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите в администрацията на ВСС”, с регистрационен номер КБ 12-24-1/10.05.2013 г., да подписва всички документи по проекта.


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


25. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Бяла Слатина 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. Бяла Слатина 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. Бяла Слатина, 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.


26. ОТНОСНО: Доклад от Мая Атанасова – ст. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” относно необходимост от сключване на договор за абонаментна поддръжка на дизелов генератор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише с „Алфа Грисин Инфотех БГ” ООД договор за поддръжка на дизелов генератор за срок от една година.


28. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Районен съд гр. Исперих относно заплащането на държавна такса от бюджета на съда за образуване на изпълнително дело за събиране на вземане за разноски, изплатени от бюджета на същия съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА преписката на Комисия по правни въпроси на ВСС, по компетентност.


29. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Първомай за намаляване на щатната численост на съда с една длъжност за „съдебен секретар” и трансформиране на длъжност „съдебен секретар” в длъжност „главен специалист”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на комисия „Съдебна администрация” по протокол № 20/29.05.2013 г., т. 4.


30. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 23/03.06.2013 г. от заседание на Комисия по предотвратяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет във връзка с решение на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 23/29.05.2013 г. относно подадени проектни идеи от ВСС по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 23/03.06.2013 г. на Комисия по предотвратяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет.


31. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 21/06.06.2013 г. от заседание на комисия „Публична комуникация” относно обсъждане на информационната политика на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 21/06.06.2013 г. на комисия „Публична комуникация”.


32. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 18/21.05.2013 г. от заседание на комисия „Публична комуникация” във връзка с решение на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 20/13.05.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 18/21.05.2013 г на комисия „Публична комуникация”.


33. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 18/21.05.2013 г. от заседание на комисия „Публична комуникация” във връзка със създаване на седмичен електронен бюлетин за дейността на Висшия съдебен съвет, с оглед изпълнение на функциите по чл. 25, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация – провеждане на информационната политика на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 18/21.05.2013 г на комисия „Публична комуникация”.


34. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Варна с вх. № 11-06-114/07.06.2013 г. във връзка с искането на г-н ... за изплащане на дължимо обезщетение на основание чл. 225, ал. 1 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от председателя на Окръжен съд гр. Варна с вх. № 11-06-114/07.06.2013 г. във връзка с искането на г-н ... за изплащане на дължимо обезщетение на основание чл. 225, ал. 1 от ЗСВ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

35. ОТНОСНО: Доклад от Силвия Илиева – н-к отдел „Нормативна дейност и процесуално представителство”, дирекция „Правна” относно заявление вх. № 96-00-123/27.05.2013 г. от .... за доброволно изплащане на сумата от ...., представляваща разноски по гр. д № 363/2012 г. по описа на Окръжен съд гр. Варна.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение заявление вх. № 96-00-123/27.05.2013 г. от ... за доброволно изплащане на сумата от ...., представляваща разноски по гр. д № 363/2012 г. по описа на Окръжен съд гр. Варна.


38. ОТНОСНО: Заповед на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, за периода 12.05.2013 г. – 31.05.2013 г. и от 01.06.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Заповед на председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на народните представители и приравнени на тях възнаграждения, за периода 12.05.2013 г. – 31.05.2013 г. и от 01.06.2013 г. 


39. ОТНОСНО: Доклад от Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна” относно изпълнение на решение на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 23/29.05.2013 г.
Доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВ” относно обявяване на обществени поръчки за изпълнение на дейности по международни и европейски проекти, по които ВСС е бенефициент.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на ръководителите на международни и европейски проекти, с бенефициент ВСС, да предоставят информация на дирекция „Правна” за съответните проекти, дейностите по тях, сроковете им за изпълнение и разходите, предвидени по различните бюджети.


40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за авариен ремонт на електроинсталация.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


44. ОТНОСНО: Проектно предложение „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез обучения от ВСС” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.4-11, утвърждаване на управленския екип за целите на проектното предложение и упълномощаване на Соня Найденова да подаде утвърденото проектно предложение съгласно изискванията на Управляващият орган.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА управленски екип за целите на изпълнение на проект „Повишаване на компетентността и професионална квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез обучения от ВСС ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.4-11 в състав: 
- Ръководител проект: Елка Атанасова- член на ВСС;
- Координатор 1: Мирослава Чирпъкова- сис. администратор I степен, дирекция“Информационни системи“, АВСС
- Координатор 2: Милена Тошева- външен експерт
- Счетоводител: Адриана Бухова - ст. експерт - счетоводител, дирекция „Бюджет и финанси”, АВСС; 
- Технически сътрудник: Емилия Петкова - сътрудник на комисия, Дирекция "Организационно административна дейност", АВСС.
2. На основание чл. 24, т. 11 и чл. 27, т. 5 от Правилника  за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, Комисия “Бюджет и финанси“ и Комисия “Международна дейност“ към ВСС да утвърдят проектно предложение „Повишаване на компетентността и професионална квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез обучения от ВСС” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.4-11 с краен срок за кандидатстване 17 юни 2013 г. 
3. УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подаде утвърденото проектно предложение съгласно изискванията на Управляващият орган. 


45. ОТНОСНО: Проектно предложение „Повишаване на компетентността и професионална квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез обучения от ВСС” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет  2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.4-11 упълномощаване на Елка Атанасова да подпише декларация във връзка с член 15, ал. 2, т. 7 от ПМС №121 /31.05.2007г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Елка Атанасова да подпише декларация във връзка с член 15, ал. 2, т. 7 от ПМС №121 /31-05-2007г. от проектно предложение „Повишаване на компетентността и професионална квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез обучения от ВСС” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет  2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.4-11. 


46. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 13.06.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 13.06.2013 г.

1. Проектно предложение „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт, чрез обучения от ВСС” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.4-11, утвърждаване на управленския екип за целите на проектното предложение и упълномощаване на Соня Найденова да подаде утвърденото проектно предложение съгласно изискванията на Управляващият орган.
2. Проектно предложение „Повишаване на компетентността и професионална квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез обучения от ВСС” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет  2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.4-11 упълномощаване на Елка Атанасова да подпише декларация във връзка с член 15, ал. 2, т. 7 от ПМС №121 /31.05.2007г. 


47. 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 13.06.2013 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 във връзка с писмо от председателя на Районен съд гр. Несебър № 621/04.06.2013 г. за подновяване на изтекло разрешение за строеж на нова сграда.

4. Проект на решение за упълномощаване на г-жа Милка Здравкова Варнова – Итова  - член на ВСС и председател на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи да подписва всички документи по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите в администрацията на ВСС”.

5. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише с „Алфа Грисин Инфотех БГ” ООД договор за поддръжка на дизелов генератор.




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






