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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  29
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  9 юли 2014 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: 	Михаил Кожарев - председател
Димитър Узунов 
Каролина Неделчева
Камен Иванов
Румен Георгиев 

ОТСЪСТВАЩИ: няма 


От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник отдел „БФ”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Цветанка Тиганчева – главен експерт – юрисконсулт.


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

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на комисия по обявените конкурси за младши съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Велико Търново за 2014 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на комисия по обявените конкурси за младши съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .......
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Велико Търново с ......


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА извършването на корекции по бюджетите на Върховен административен съд и Административен съд гр. Благоевград за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” на Върховен административен съд със .....
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати” на Административен съд гр. Благоевград със ......


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за дистанционно управление на водоохлаждащ агрегат, ремонт на копирна машина, разширение на телефонна централа и доставка и монтаж на копирна машина.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Стара Загора за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” със ...... за разширение на телефонна централа.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Стара Загора за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка на дистанционно управление на водоохлаждащ агрегат.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
3. ВРЪЩА искането в частта за ремонт на копирна машина на административния ръководител, за набавяне на необходимите приложения към искането, съгласно решение по т. 30 от протокол № 19/08.05.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”, касаещо указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията за закупуване на офис-оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.
4. ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Стара Загора за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на копирна машина RX WC 5325, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за авариен ремонт на сутерена на сградата.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Ямбол за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за авариен ремонт на сутерена на сградата, следствие от наводнение от преляла канализация.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за ремонт на покрив.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

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. Дряново за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за авариен ремонт на покрив.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна 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 т. 29, протокол № 10/04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите между Районен съд гр. Дупница, Софийски районен съд, Софийски градски съд и Окръжен съд гр. Кюстендил за 2014 г. с цел осигуряване на средства за командировани съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски градски съд за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с .....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ......


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2014 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2014 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна 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. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2014 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Трън за 2014 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със ..... за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Радомир за 2014 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

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. Тутракан за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


12. ОТНОСНО: Постъпили писма от Районен съд гр. Варна, Районен съд гр. Дупница и Административен съд гр. Плевен, 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:
1. ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджетите на Районен съд гр. Варна със ....., Районен съд гр. Дупница с ..... и Административен съд гр. Плевен със .... 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 одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Районен съд гр. Бяла Слатина с вх. № 11-07-1228/01.07.2014 г., с искане за отпускане на ...... за закупуване на компютърна техника.

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

14. 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” и § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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

Разни.

17. ОТНОСНО: Решение на Висш съдебен съвет по т. 48 от протокол № 12 от 13.03.2014 г. за представяне на доклад за изпълнение на дейностите на всяко тримесечие, от ръководителите на проектите, по които ВСС е бетефициент.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА изготвения проект на доклад, от ръководителя на проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт”, за изпълнението на дейностите по Договор № С11-15-5/04.09.2012 г. за периода от 01.04.2014 г. до 30.06.2014 г.
2. Докладът да се изпрати на комисия „Международна дейност”.


18. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно верификация на разходи по Отчета за разходваните средства по бюджета на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, за периода 01.09.2013 г. - 31.12.2013 г. по искане за плащане № 3.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно верификация на разходи по Отчета за разходваните средства по бюджета на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, за периода 01.09.2013 г. - 31.12.2013 г. по искане за плащане № 3.


19. ОТНОСНО: Доклад от 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 КПКИТС и КАОСНОСВ” , по Оперативна програма „Административен капацитет”, с рег. № С13-24-1/13.03.2014 г. относно изпълнение на решение на ВСС, по протокол № 12 от заседанието проведено на 13.03.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА изготвения доклад от ръководителя на проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ”, за изпълнението на дейностите по Договор № С 13-24-1/13.03.2014 г. за периода от 16.05.2014 г. до 30.06.2014 г.
2. Докладът да се изпрати на комисия „Международна дейност”.


20. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно плащане по договор № 45-06-034/13.06.2014 г. между ВСС и „....” ООД с предмет на услугата – изготвяне на тръжни документации за провеждане на процедури по ЗОП по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ”  договор № С13-24-1/13.03.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати авансово плащане в размер на ..... с ДДС по договор № 45-06-034/13.06.2014 г. между ВСС и „....” ООД с предмет „Изготвяне на тръжни документации за провеждане на процедури по ЗОП по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ”,  договор рег. № С 13-24-1/13.03.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Сумата да се изплати със средства от полученото авансово плащане от УО на ОПАК.


21. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно връщане на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност” по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС” в изпълнение на договор КБ 12-24-1/10.05.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Дава съгласие, на основание решение по протокол № 27/25.06.2014 г. от заседание на Висшия съдебен съвет и на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП на отстранените участници в срок от 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител, от набирателната сметка на ВСС да бъдат възстановени гаранциите за участие на следните участници:
- ...........................
- ...........................
2. Дава съгласие, на основание решение по протокол № 27/25.06.2014 г. от заседание на Висшия съдебен съвет и на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществената поръчка, от набирателната сметка на ВСС да бъдат възстановени гаранциите за участие на следните участници:
- ................................
- ................................


22. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно възстановяване по набирателната сметка на Окръжен съд гр. Бургас конфискувана гаранция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се възстанови по набирателната сметка на Окръжен съд гр. Бургас сумата ..... представляваща неправилно конфискувана гаранция.


23. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Стара Загора с искане за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 броя ПОС терминални устройства за обслужване на набирателната сметка и транзитната сметка, след смяна на обслужващата банка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на председателя на Административен съд гр. Стара Загора, при спазване разпоредбите на т. 31 от ДДС № 02/08.03.2012 г. на МФ, дирекция „Държавно съкровище” и БНБ № 91 СМ-0011/09.03.2012 г.


24. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Девин 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. Девин да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с един брой ПОС терминално устройство за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Девин, във връзка с искането им за монтиране на ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


25. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Военен съд гр. Сливен с вх. № 11-05-080/02.07.2014 г. относно изплащане на порционни пари на магистратите във военните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се уведоми председателя на Военен съд гр. Сливен, че поставеният въпросът ще бъде разгледан и решен от Висшия съдебен съвет.


26. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Велико Търново във връзка с решение на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 22/28.05.2014 г., т. 29. по молбата на ..... относно изплащане на обезщетение за стаж в съдебната система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА решение на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 22/28.05.2014 г., т. 29.
ВРЪЩА преписката на председателя на Окръжен съд гр. Велико Търново, тъй като разрешаването на проблема е от неговата компетентност.


27. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 27/30.06.2014 г. от заседание на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” относно преписка № 94-00-325/2014 г., образувана по молба от .....

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се присъедини към преписката становището на административния ръководител – председател на Районен съд гр. Кнежа и молбата от .......


28. ОТНОСНО: Решение на комисия „Съдебна администрация” във връзка с доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” относно решение на КПЕПК по протокол № 19/19.05.2014 г. във връзка с преписки № 94-00-325/10.04.2014 г. и № 04-00-077/09.04.2014 г., образувани по жалби на ....... – народен представител в 42-то НС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде увеличена бюджетната сметка на Районен съд гр. Кнежа за изплащане на ...... дължими от съда суми за главници, лихви и др. по изпълнителни листове, след отправяне на мотивирано искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа.


29. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен касационен съд относно заявление за достъп до обществена информация от Национална асоциация за обществена защита.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Върховен касационен съд относно заявление за достъп до обществена информация от Национална асоциация за обществена защита.


30. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Варна до ..... – редактор на „..........”, с копие до ВСС, относно заявление за достъп до обществена информация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Окръжен съд гр. Варна до .... – редактор на „..........”, с копие до ВСС, относно заявление за достъп до обществена информация.


31. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 32/02.07.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно молба от Любка Петрова Стоянова – заместник председател на Административен съд София-град, за участие в 17-ти Семинар на европейските патентни съдии за периода 9 - 13 септември 2014 г. в гр. Талин, Естония.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА г-жа Любка Петрова Стоянова – заместник – председател на Административен съд София-град да участва в 17-ти Семинар на европейските патентни съдии за периода 9 – 13 септември 2014 г. в гр. Талин, Естония.
2. Пътните разходи, разходите за дневни за пет дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за четири нощувки са за сметка на организаторите. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

37. ОТНОСНО: Доклад от Магдалена Лазарова – член на ВСС и ръководител на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система” относно решение на ВСС по протокол № 12/13.03.2014 г., т. 48.1 за представяне на доклади от ръководителите на проектите, по които ВСС е бенефициент за изпълнението на дейностите, както и отчет за усвояването на средства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА изготвения доклад от ръководителя на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, за изпълнението на дейностите по Договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. към 30.06.2014 г.
2. Докладът да се изпрати на комисия „Международна дейност”.


38. ОТНОСНО: Неплатени абонаментни такси и лихви от 2012 г. на ВСС за използване на телекомуникационна услуга – канална мрежа, предоставяна от ..........
Доклад от Красимира Василева – Н-к отдел „ЮОДКВ”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА доклад от Красимира Василева – Н-к отдел „ЮОДКВ”, дирекция „Правна”, АВСС.
2. ОТКАЗВА плащане на претендирани от .... абонаментни такси и лихви, тъй като за периода, за който са изчислявани, ВСС не е ползвал телекомуникационни услуги от ............
3. ИЗПРАЩА решението на ............ ведно с одобрения по т. 1 доклад.


39. ОТНОСНО: Доклад от Елка Атанасова – член на ВСС и ръководител проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, финансиран по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № 13-24-1/15.11.2013 г. относно възнаграждение за участие в работата на комисия за отваряне и разглеждане на постъпили оферти за участие в процедура по ЗОП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати възнаграждение за участие в комисията за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на програма за професионална квалификация на магистрати, извън Националния институт на правосъдието. Разработване на обучителни модули за провеждане на специализирани обучения. Провеждане на специализирани обучения на магистрати” по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, на двама външни експерти от бюджета на ВСС в размер общо на ......
2. Да се изиска сключения договор с външния изпълнител подготвил проектното предложение.


40. 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 10.07.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

 - „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на комисия по обявените конкурси за младши съдии.

1.2. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.

1.3. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.

1.4. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за дистанционно управление на водоохлаждащ агрегат и разширение на телефонна централа.

1.5. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за авариен ремонт на сутерена на сградата.

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дряново за осигуряване на средства за ремонт на покрив.

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии.

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.

1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.

- „ОТЛАГА”

1.12. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
1.13. Постъпили писма от Районен съд гр. Варна, Районен съд гр. Дупница и Административен съд гр. Плевен, с искане за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

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

2.1. 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” и § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”.




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





