

10




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  20
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 5 май 2015 г.




ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – за председател
							Елка Атанасова
Камен Иванов


ОТСЪСТВА	Т: Каролина Неделчева и Румен Георгиев


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 бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

1. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявените конкурси за първоначално назначаване на длъжностите „прокурор” във ВКП, „прокурор” във ВАП, „следовател” в НСлС и „следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури.

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 първоначално назначаване на длъжностите прокурор” във Върховна касационна прокуратура; „прокурор” във Върховна административна прокуратура; „следовател” в Национална следствена служба и „следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури, да се изплатят съгласно приложените справки, от Прокуратурата на Република България.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложени списъци, неразделна част от решението.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с .....
4. Възнаграждението на хабилитираните членове на конкурсните комисии в размер на ....., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложените справки.


2. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявените конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за свободни длъжности за „прокурор” във ВКП, „прокурор” във ВАП, „следовател” в НСлС и „следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури.

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 повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за свободни длъжности за „прокурор” във Върховна касационна прокуратура; „прокурор” във Върховна административна прокуратура; „следовател” в Национална следствена служба и „следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури, да се изплатят съгласно приложените справки, от Прокуратурата на Република България.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложени списъци, неразделна част от решението.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с .....


3. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсна комисия за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” във Върховен касационен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” във Върховен касационен съд да се изплатят от ВКС.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен касационен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложените справки.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с .....
4. Възнаграждението на хабилитирани членове на конкурсната комисия в размер на ...., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложените справки.


4. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсна комисия за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободни длъжности за „съдия” във Върховен касационен съд.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения, с решение на ВСС по протокол № 39/10.09.2014 т., конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободни длъжности за „съдия” във Върховен касационен съд да се изплатят съгласно приложените справки от ВКС.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен касационен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложените справки.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с .....


5. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсна комисия за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” във Върховен административен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” във Върховен административен съд да се изплатят от ВАС.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен административен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ..., съгласно приложената справка.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с .....
4. Възнаграждението на хабилитиран член на конкурсната комисия в размер на ....., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложената справка.


6. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсна комисия за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободни длъжности за „съдия” във Върховен административен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободни длъжности за „съдия” във Върховен административен съд, да се изплатят от ВАС.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен административен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с ...., съгласно приложената справка.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с ....


7. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието с вх. № 33-00-064/29.04.2015 г. с искане за извършване на корекция по бюджета за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка”, с цел осигуряване на средства за обучение по Магистърска програма „Право на Европейския съюз”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗИСКВА допълнителна информация от Националния институт на правосъдието относно критериите, по които са избрани за обучение по Магистърска програма „Право на Европейския съюз” 11 /единадесет/ магистрати и съдебни помощници, като бъдат уточнени от кои ОСВ са, начина по който е била обявена програмата за обучение и кое е основанието НИП да финансира обучение на магистрати в СУ „Св. Климент Охридски”.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на помещение по ЗЗКИ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2015 г., както следва:
1. По § 10-00 „Издръжка” с .... за метална врата (....), пожарогасител (....) и шредер (...) за помещение по ЗЗКИ.
2. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за система за видеонаблюдение на помещение по ЗЗКИ.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за ремонт на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Силистра за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... за ремонт на копирна машина.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за доставка и монтаж на метални врати и решетки за арестантско помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Плевен по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с .... за доставка и монтаж на метални врати и решетки за арестантско помещение.
КБФ ще се произнесе след отговор от МП.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Специализиран наказателен съд за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .... за доставка и монтаж на копирна машина Xerox WC 5945.
Разходът е за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
Извлечение от протокол № 16/21.04.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Велинград по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които .... за закупуване на 32 броя батерии за токозахранващо устройство Power Ware 9155; .... за закупуване на 7 броя батерии за токозахранващо устройство Pulsar Extreme и .... за закупуване на 1 брой мрежово архивиращо устройство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации, 7 бр. принтери, 1 бр. документен скенер, 1 бр. сървър и UPS за него.
Извлечение от протокол № 16/21.04.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на 7 броя принтери.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Добрич по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ...., от които .... за закупуване на 8 броя компютърни конфигурации, .... за закупуване на 1 брой документен скенер и .... за закупуване на 1 брой сървър и UPS за него.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации.
Извлечение от протокол № 16/21.04.2015 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Русе по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на .... за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на 6 бр. компютри, 2 бр. монитори, 2 бр. документен скенер, 2 бр. UPS и 10 бр. батерии за UPS.
Извлечение от протокол № 16/21.04.2015 г. от заседание на КПКИТС.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Смолян по § 10-00 „Издръжка” с ...., от които .... за закупуване на 4 броя компютри, .... за закупуване на 2 броя документен скенер, .... за закупуване на 2 броя UPS и .... за закупуване на 10 броя батерии за UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Смолян по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за повишаване на електронната сигурност на сградата по предписания на ОЗ „Охрана”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Административен съд гр. Плевен за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за повишаване на електронната сигурност на сградата. Съгласно двустранно подписан „План за действие за доизграждане на националната система за електронна сигурност на съдебните сгради, управлението и поддръжката на охранителните системи, обезпечаване на работата им с човешки и финансов ресурс и осигуряване на реакция на алармените сигнали от сигнално-охранителната техника, след отпадане на дейността СОД на МВР” между ВСС и МП, системите за видеонаблюдение са в прерогативите на ГД „Охрана”.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за противоударно фолио на зали по предписание на ОЗ „Охрана”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА вземането на решение за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Ловеч за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” за противоударно фолио на зали по предписание на ОЗ „Охрана”, в размер на ...., поради липса на средства и източници на финансиране.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Варна разхода за обезщетения по КТ в размер на ...., да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2015 г.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на допълнително средства по бюджета за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” се е произнесла относно искането от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряването на средства за изработка на очила, с решение по т. 11 от протокол № 17/14.04.2015 г.

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .

20. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с ...., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” със ...., съгласно Приложение № 1.
5. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ...., съгласно Приложение № 1.

Разни.

21. ОТНОСНО: Становище на министъра на финансите във връзка с проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г., изпратено от министъра на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение становището на министъра на финансите във връзка с проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


22. ОТНОСНО: Писмо вх. № 88-00-145/29.04.2015 г. от Главния секретар на ВСС във връзка с решение на КБФ по протокол № 16/08.04.2015 г., т. 41.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.


23. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-06-489/23.04.2015 г. от председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора с уведомление за искане към Министерство на правосъдието за предоставяне на средства за изпълнение на пожароизвестителна система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо от Окръжен съд гр. Стара Загора с вх. № 11-06-489/23.04.2015 г. с уведомление за искане към Министерство на правосъдието за предоставяне на средства за изпълнение на пожароизвестителна система.


24. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-863/27.04.2015 г. от .... – съдия в Районен съд гр. Перник относно приложението на Правилата за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Висшият съдебен съвет няма правомощия да тълкува закони и да дава указания по тяхното прилагане.


25. ОТНОСНО: Упълномощаване на г-жа Галина Карагьозова, ръководител на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, интеграция и внедряване на приложен софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи на управление на делата, с цел електронното съобщаване и призоваване”. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Галина Карагьозова - ръководител на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, интеграция и внедряване на приложен софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи на управление на делата, с цел електронното съобщаване и призоваване” със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1:
„Доставка и инсталиране на хардуер (сървър и дисков масив) и
Обособена позиция 2:
„Разработка, внедряване и интеграция на приложен софтуер и доставка на базов софтуер”
Във връзка с реализацията на проект: „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по договор за безвъзмездна помощ № 93-00-41/20.02.2013 г., финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014, по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и да подпише договор с избрания изпълнител или да прекрати изцяло или частично процедурата.


26. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 20/29.04.2015 г. във връзка с писмо от Богдана Желявска – съдия от Международната Хагска мрежа относно покана за участие в 9-тия форум по правата на детето, който ще се проведе в периода 3–4 юни 2015 г., в гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Богдана Желявска – съдия в СГС и член на Международната Хагска мрежа за участие в 9-ти Форум по правата на детето, който ще се проведе в периода 3 – 4 юни 2015 г., в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи, както и разходите за 1 нощувка са за сметка на Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за нощувка, дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


27. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 20/29.04.2015 г. относно участие на Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на наказателната колегия, в заседание на Съвместния надзорен орган на Евроджъст, в периода 15-16 юни 2015 г., в гр. Хага, Холандия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на наказателната колегия, за участие в заседание на Съвместния надзорен орган на Евроджъст, което ще се проведе в периода 15-16 юни 2015 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия.
2. Пътните разходи, както и разходите за нощувки са за сметка на организаторите.
3. Разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


28. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 20/29.04.2015 г. във връзка с писмо от Джефри Вос – президент на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Соня Найденова – представляващ ВСС и член на Изпълнителния борд на (ЕМСС) за участие в срещата на Изпълнителния борд на ЕМСС, за периода 18-19 май 2015 г., в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи, разходите за нощувка, разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


29. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 20/29.04.2015 г. във връзка с постъпили молби във ВСС от Николай Кръстев – следовател в отдел „Следствен” при СГП, за командироване за участие в дългосрочен четиримесечен обучителен стаж в Евроджъст, гр. Хага, Кралство Нидерландия, и от Георги Видев – съдия в Административен съд гр. Пазарджик, за командироване за участие в дългосрочен едногодишен стаж в Европейския съд по правата на човека, в гр. Страсбург, Франция, по Програмата за обмен 2015 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован Николай Кръстев следовател в отдел „Следствен” при Софийска градска прокуратура, за участие в дългосрочен стаж в Евроджъст по Обменна програма 2015 на Европейската мрежа за съдебно обучение, за периода 01.09.2015 г. – 18.12.2015 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия.
2. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован Георги Видев - съдия в Административен съд гр. Пазарджик, за участие в дългосрочен едногодишен стаж в Европейския съд по правата на човека, в гр. Страсбург, Франция, за период от 1 година, считано от 01.09.2015 г.
3. Всички разходи на участниците за пътни, нощувки и дневни са за сметка на Европейската мрежа за съдебно обучение.
4. Разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

33. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1509 в Районен съд гр. Нова Загора.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Нова Загора, както и изпълнението на дадените по време на одита препоръки, посочени в доклада.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.
3. Указва на административния ръководител да предостави информация за изпълнение на препоръка № 2 по т. 1 от доклада.


34. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно извършване на плащане по договор № 45-06-070/23.12.2014 г., анексиран с Анекс № 45-06-070-14/30.03.2015 г., сключен между ВСС и „....” ООД, ЕИК 201704340, с предмет „Разработване на интерактивна карта на съдебните райони в Република България”, сключен в изпълнение на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на .... без ДДС по фактура № 0000000541/05.05.2015 г. на „...” ООД по договор № 45-06-070/23.12.2014 г. и Анекс № 45-06-070-14/30.03.2015 г. за Информационна система – Интерактивна карта на съдебните райони в Република България.


35. ОТНОСНО: Доклад от Елка Атанасова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата 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”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от Елка Атанасова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата 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”.


37. ОТНОСНО: Излъчен материал в сутрешния блок на bTV.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на инж. Шиклев - гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС да изготви запитване до Министъра на правосъдието:
- предприети ли са действия пред наемодателя във връзка с необходимостта за спешен ремонт на санитарните помещения;
- какви са причините, поради които над десет години не са предприети действия от страна на МП за въвеждане в експлоатация на предоставената за нуждите на Районен съд гр. Нова Загора сграда.


38. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 07.05.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 07.05.2015 г.

1. Упълномощаване на г-жа Галина Карагьозова, ръководител на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, интеграция и внедряване на приложен софтуер, необходими за модернизиране на съществуващите системи на управление на делата, с цел електронното съобщаване и призоваване”. 
2. Становище на министъра на финансите във връзка с проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г., изпратено от министъра на правосъдието.


39. 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 07.05.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.1. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявените конкурси за първоначално назначаване на длъжностите „прокурор” във ВКП, „прокурор” във ВАП, „следовател” в НСлС и „следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури.

1.2. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявените конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за свободни длъжности за „прокурор” във ВКП, „прокурор” във ВАП, „следовател” в НСлС и „следовател” в следствените отдели в окръжните прокуратури.

1.3. Възнаграждения на членовете на конкурсна комисия за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” във Върховен касационен съд.

1.4. Възнаграждения на членовете на конкурсна комисия за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободни длъжности за „съдия” във Върховен касационен съд.

1.5. Възнаграждения на членовете на конкурсна комисия за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” във Върховен административен съд.
1.6. Възнаграждения на членовете на конкурсна комисия за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободни длъжности за „съдия” във Върховен административен съд.

1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за обзавеждане и оборудване на помещение по ЗЗКИ.

1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за ремонт на копирна машина.

1.9. Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации, 7 бр. принтери, 1 бр. документен скенер, 1 бр. сървър и UPS за него.

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации.

1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на 6 бр. компютри, 2 бр. монитори, 2 бр. документен скенер, 2 бр. UPS и 10 бр. батерии за UPS.

- „НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1.14. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за доставка и монтаж на метални врати и решетки за арестантско помещение.

1.15. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за повишаване на електронната сигурност на сградата по предписания на ОЗ „Охрана”.

- „ОТЛАГА”

1.16. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за противоударно фолио на зали по предписание на ОЗ „Охрана”.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2015 г .

2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

4. Одитни доклади.

4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1509 в Районен съд гр. Нова Загора.





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








