

21

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  34
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 20 септември 2017 г.




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

ОТСЪСТВА	: Елка Атанасова

От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник отдел „Бюджетно финансиране”, Гинка Георгиева – ръководител сектор  „ССС” и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

1. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ във връзка с утвърдените Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание  чл. 341 от ЗСВ, Класификатор на длъжностите в администрацията на ПРБ на основание  чл. 341 от ЗСВ и Класификатор на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и Инспектората към ВСС на основание чл. 341 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение на Комисия „Бюджет и финанси“ по т. 2 от протокол № 32/04.09.2017 г.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“, съгласно Приложение № 1, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с ….
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
 

2. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в конкурс за повишаване в длъжност и преместване на свободните длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в конкурс за повишаване в длъжност и преместване на свободните длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури да се изплатят от Прокуратурата на Република България, във връзка с което:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно приложената справка, неразделна част от решението.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …..


3. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с …. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за извършване на корекция по бюджета на съда за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. В изпълнение на Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г.
1.1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., част от неусвоените целево отпуснати средства за награден фонд по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Габрово за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за застраховано имущество, във връзка с настъпила щета.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00  „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
3. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово разходите свързани с доплащане на облекло в размер на …. на новопостъпил служител и младши съдия с удължен срок на работа да бъдат поети в рамките на бюджета на съда, поради наличие на средства.
4. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител по компетентност да вземе решение за възможността и необходимостта от закупуване на мултимедиен проектор, след анализ на изпълнението на бюджета на съда до края на годината.
5. ОТЛАГА искането за осигуряване на средства за корекция на зрението, след анализ на изпълнението на бюджета на ОСВ за деветмесечието.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Пловдив с …. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели за 2017 г., поради недостиг.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за ремонт на съдебна зала.
Извлечение от протокол № 46/13.09.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Шумен по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС, с цел осигуряване на средства за извършване на ремонт на съдебна зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за покриване на неотложни текущи разходи до края на 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Софийски военен съд по § 10-00 „Издръжка“ с …. за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


 8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за текущи разходи, поради недостиг до края на годината.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Софийски районен съд за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за осигуряване на средства за текущи разходи, поради недостиг до края на годината.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, доплащане суми за облекло и болнични.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Софийски районен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за доплащане суми за облекло в размер на …..
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Софийски районен съд разходите свързани с изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели да се извършат в рамките на бюджета, поради наличие на средства към настоящия момент. При недостиг към края на бюджетната година ще бъдат осигурени необходимите средства.
3. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Софийски районен съд да отправи искане за корекция /вътрешно-компенсирана промяна/ между § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, с цел спазване на Указанията за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2017 г.
Мотиви:
Съгласно Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г. средствата за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО се осигуряват за сметка на средствата за заплати и се отчитат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ от ЕБК. В касовия отчет за изпълнението на бюджета, Софийски районен съд е отчел разходи за болнични от началото на годината в размер …., за които до сега не са прехвърляни средства от § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“. 


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 11 броя климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Ихтиман по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 2 броя климатици – 18 000 BTU.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
1.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Ихтиман по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 9 броя климатици – 12 000 BTU.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума 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. Кюстендил за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Кюстендил за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …. за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на новоназначен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със …., с цел осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на новоназначен служител, считано от 17.08.2017 г. до 31.12.2017 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя настолни компютри.
Извлечение от протокол № 23/13.09.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ с …. за закупуване на 4 броя настолни компютри.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“. 


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за текущ ремонт на новопридобит санитарен възел.
Извлечение от протокол № 46/13.09.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на текущ ремонт на новопридобит санитарен възел, използван от Районен съд гр. Пазарджик.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт – подмяна на дограма и част от отоплителната инсталация.
Извлечение от протокол № 46/13.09.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Тервел по § 10-00 „Издръжка“ с …. за извършване на текущ неотложен ремонт – подмяна на дограма и част от отоплителната инсталация.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на съда за 2017 г., във връзка с прогнозиран недостиг за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и суми за облекло.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Варна разходите по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на стойност …. да бъдат изплатени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2017 г. При необходимост да бъде извършена вътрешно-компенсирана промяна от § 10-00 „Издръжка“ в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и доплащане суми за облекло.
Съгласно Указанията за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2017 г. да се извърши вътрешно-компенсирана промяна и от § 01-00 „Заплати“ в § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за изплащането на болнични.
При изготвяне на бюджета за 2017 г. са заложени средства за допълнителни разходи.

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .

17. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2017 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 40 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ със ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ със ….
2. УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.


18. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния административен съд за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховен административен съд за 2017 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с ….


19. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” с …., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с …., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със …., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с …., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със …., съгласно Приложение № 1.
6. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с …., съгласно Приложение № 1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с …., съгласно Приложение № 1.
8. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с …., съгласно Приложение № 1.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за извършване на корекция по бюджета на съда за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В съответствие с Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Варна за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с ….
Мотиви:
Съгласно Указанията за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2017 г., органите на съдебната власт, на които предстои да изплащат или са изплатили субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както и данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции следва да отправят искания до Комисия „Бюджет и финанси“ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетите им за 2017 г. между § 10-00 „Издръжка“ и § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ и § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“.
 
Разни.

24. ОТНОСНО: Определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука“ на общо 14 457,5 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдебни помощници и прокурорски помощници, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ИЗДАВА РЕШЕНИЕ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо  14 457,5 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдебни помощници и прокурорски помощници, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”.

На основание чл.108, т.1 във вр. с чл. 109 и чл. 106, ал. 6 от ЗОП и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5 от ЗОП, както и въз основа на  утвърден доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП на 18.09.2017 г., отразяващ работата на комисия, назначена със Заповеди  № ВСС-10933/08.08.2017 г. и № ВСС-11772/30.08.2017 г. на г-н Димитър Узунов – Представляващ ВСС за предварителен подбор, разглеждане и оценка на получените оферти за участие и класиране на участниците в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука” на общо  14 457,5 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдебни помощници и прокурорски помощници, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители”, открита с решение № ВСС-8901/29.06.2017 г. на Представляващия ВСС,  упълномощен  с решение на Пленума на ВСС по протокол № 13/20.04.2017 г., обявена в  Официалния вестник на ЕС 2017/S 125-254486 на 04.07.2017 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП под уникален номер – 00833-2017-0008 и в профила на купувача на адрес: 
http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170619CrVG2657852, 

	I. О Б Я В Я В А

Класирането на участниците в процедурата, както следва:

НА ПЪРВО МЯСТО - „Дженерали застраховане” АД, оферта с вх. № ВСС-10913 подадена на 07.08.2017 г. в 15.19 часа,  с комплексна оценка 96,31 точки;

  НА ВТОРО МЯСТО – „Животозастрахователен институт“ АД, оферта с вх. № ВСС-10867 подадена на 07.08.2017 г. в 11:38 часа, с комплексна оценка 80,87 точки;

  НА ТРЕТО МЯСТО – ЗД „Бул Инс“ АД, оферта с вх. № ВСС-10894 подадена на 07.08.2017 г. в 14:40 часа, с комплексна оценка 54,91 точки;

Мотиви: Класирането на участниците се основава на извършено оценяване, съобразно предварително обявения критерий за определяне на икономически най-изгодна оферта – „Оптимално съотношение качество/цена“, което се извършва въз основа на методика за определяне на комплексна оценка на офертите. Оценяването е извършено след проведен предварителен подбор на участниците и установяване на съответствието им с изискванията за лично състояние и поставените от  възложителя критерии за подбор, както и установено съответствие на офертите на трима от тях с предварително обявените условия. При прилагане на методиката за определяне на икономически най-изгодна оферта според обявения критерий, участниците са получили съответната комплексна оценка, и са класирани съобразно получения резултат.

                                	  II.  О П Р Е Д Е Л Я

за изпълнител на обществената поръчка, участника класиран на първо място - „Дженерали застраховане” АД, оферта с вх. № ВСС-10913 подадена на 07.08.2017 г. в 15.19 часа,  с комплексна оценка 96,31 точки

          Мотиви: За участника „Дженерали застраховане” АД, предложен за изпълнител на поръчката са налице условията по чл. 109 от ЗОП, а именно: отговаря на общите изисквания, определени от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка, не са налице основанията за отстраняване, участникът отговаря на критериите за подбор, определени от възложителя, а подадената от него оферта съответства на предварително обявените условия. При прилагане на методиката за определяне на икономически най-изгодна оферта според обявения критерий, участникът е получил най-висока комплексна оценка, поради което е класиран на първо място.

	III. О Т С Т Р А Н Я В А 

        от участие в процедурата следните участници:

1. „Токуда здравно застраховане“ ЕАД, оферта с вх. № ВСС-10870 подадена от на 07.08.2017 г. в 11:51 часа, на основание чл. 107, ал. 1, т. 2, б.“ а“ от ЗОП и раздел III, б. А. „Съдържание на опаковката“ от документацията за участие в обществената поръчка.
Мотиви: В публично заседание, проведено на 08.08.2017 г. и обективирано в протокол №1, комисията по чл. 103 от ЗОП, е констатирала, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“, представен в офертата на участника,  не е запечатан, тъй като фабрично поставената хартиена лента на плика, предотвратяваща залепянето му, не е отстранена. По този начин участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Съгласно раздел III, б. А. „Съдържание на опаковката“ от документацията за участие в обществената поръчка възложителят предварително е обявил условия към изготвянето и представянето на ценовото предложение на участниците, а именно то да бъде представено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. В документацията изрично е отбелязано, че участник, който не представи ценово предложение или то не отговаря на предварително обявените условия, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Изискването за представяне на ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен плик е императивно и е уредено в чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. Цитираната норма изразява категоричната воля на законодателя ценовото предложение да се представи именно по този начин, доколкото така ще се гарантира запазване на неговата тайна. 
Нарушаването на императивните норми на закона и на предварително обявените условия от възложителя са съществени нарушения, поради което участника не може да продължи по-нататъшно участие в процедурата.
С оглед на установеното несъответствие,  офертата на участника е неподходяща по смисъла на т. 25, §2 от ДР на ЗОП и на основание чл. 107, ал. 1, т. 2, б.“ а“ от ЗОП, комисията го е предложила за отстраняване.
Във връзка с гореизложеното, комисията не е допуснала участника до последващо участие в обществената поръчка.
Изложените от комисията мотиви напълно се споделят от възложителя, предвид на което и на посоченото по-горе основание, участникът „Токуда здравно застраховане“ ЕАД, се отстранява от участие.

2. „Застрахователна компания Олимпик-клон България“ КЧТ, оферта с вх. № ВСС-10911 подадена на 07.08.2017 г. в 15:11 часа,  на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, б. а от ЗОП и раздел IV, „Изисквания към участниците в откритата процедура“ от документацията за участие в обществената поръчка .
Мотиви: Офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изискванията на възложителя, както и на дадените указания в Протокол № 1 от комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за участие в обществената поръчка, а именно:
Участникът е нарушил разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ППЗОП. Съгласно посочената разпоредба участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП. Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП касаят личното състояние на кандидатите и участниците и представляват основания за задължително отстраняване, свързани с влезли в сила осъдителни присъди за изброени в нормата престъпления, наличие на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, наличие на неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5, установяване с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на КТ при изпълнение на договор за обществена поръчка или на аналогични задължения, установени в законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, установяване на конфликт на интереси.
Налице е промяна в управлението и представителството на клона, за което участника не е уведомил писмено възложителя в законово установения за това срок. По отношение на новия управител и представител (лицето по чл. 40, ал. 2, т. 7 от ППЗОП) не е налице деклариране на лично състояние от което да се установи липса на основания за отстраняване на участника, нито участникът е уведомил възложителя, че няма настъпили промени по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Допуснатото нарушение е съществено и възпрепятства преценката за наличието на основанията за отстраняване на участника „Застрахователна компания Олимпик-клон България“ КЧТ.
Участникът не е представил допълнителен Списък на всички задължени лица по чл. 54, ал. 2, вр. с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, съответстващ на дадените в Протокол №1 на комисията указания, с отразена в него допълнителна информация, съгласно текущото му актуално състояние.
На следващо място, участника не е предоставил пълна информация за идентификационните данни на физическото лице – действителен собственик, изискуеми от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка и за което са му дадени конкретни указания в Протокол № 1. Непосочването на всички идентификационни данни възпрепятства възложителя да извърши установяване и проверка на идентичността на физическото лице – действителен собственик и по този начин да реализира целта на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП). 
Според изискванията на ЗМИП, на базата на извършената идентификация се определя и рисковият профил на клиента. Липсата на идентификация на физическите лица, действителни собственици на клиента - юридическо лице, води до невъзможност да се определи рисковия профил на същия, а от тук и до затруднение при определяне на подходящи мерки спрямо него от страна на задълженото лице.
Приемането на частична информация (не пълни идентификационни данни), каквото е в конкретния случай посочването единствено на трите имена на физическото лице, няма как да бъде зачетено за надлежно изпълнение на нормативното задължение на лицето по чл. 3, ал. 2, т.6 от ЗМИП за идентифициране на действителния собственик на клиента - юридическо лице.
С оглед на установеното несъответствие,  офертата на участника е неподходяща по смисъла на т. 25, §2 от ДР на ЗОП и на основание чл. 107, ал. 1, т. 2, б.“ а“ от ЗОП, комисията го е предложила за отстраняване.
Във връзка с гореизложеното, комисията не е допуснала участника до последващо участие в обществената поръчка.
Изложените от комисията мотиви напълно се споделят от възложителя, предвид на което и на посоченото по-горе основание, участникът „Застрахователна компания Олимпик-клон България“ КЧТ, се отстранява от участие.

IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в 3 (три) дневен срок от издаването му до всички участници в процедурата, по някой от посочените в чл. 43, ал. 2 от ЗОП начини.

V. На основание чл. 42, ал. 21 т.1 от ЗОП във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да се публикува в профила на купувача на ВСС, в електронната преписка на поръчката в деня на изпращането му на участниците.

VI. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване – Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул. “Витоша“ № 18, ел. поща: cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: www.cpc.bg.

VII. Срок за подаване на жалби: Жалби могат да се подават в десетдневен срок от получаване на решението от всеки заинтересован участник.


25. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Хасково относно плащането на държавни такси по сметка на съда. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Административен съд гр. Хасково.
Мотиви: 
Контролът по правилното определяне и събирането на таксите се провежда от ръководителите на съответните държавни органи и бюджетни организации и съдилищата, съгласно чл. 7 от Закона за държавните такси.
Административните ръководители на ОСВ в качеството им на самостоятелни юридически лица и второстепенни разпоредители по бюджетните средства отговарят за осъществяването на финансовото управление и контрол, съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.


26. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратурата на Република България с приложено искане от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Варна 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 Районна прокуратура гр. Варна 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. Варна, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/31.03.2016 г. 


27. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Кърджали за увеличаване броя на ползваните терминалните устройства ПОС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Кърджали да увеличи с един брой ползваните терминални устройства ПОС, за обслужване на сметката за чужди средства.
 2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжен съд гр. Кърджали, във връзка с искането им за увеличаване броя на ПОС терминалните устройства.


28. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 31/18.09.2017 г. във връзка с получена покана от ГД „Правосъдие и потребители“, отдел „Съдебни политики и върховенство на закона“ на Европейската комисия относно предстояща среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 9 октомври 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Христина Тодорова - директор на дирекция „Международна дейност“ в АВСС, за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, за периода 8-10 октомври 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи и разходите за една нощувка са за сметка на Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за една нощувка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
4. Разходите за дневни пари за три дни и за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


29. ОТНОСНО: Командироване на Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, национално лице за контакт в Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСМСНДРБ) и лице за контакт на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), за участие в 49-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, за периода 21-25 ноември 2017 г., в гр. Талин, Естония.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована за участие в 49-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, за периода 21-25 ноември 2017 г. в гр. Талин, Естония:
- Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, национално лице за контакт в Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСМСНДРБ) и лице за контакт на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ).
2. Разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на срещата.
3. Пътните разходи, разходите за 2 нощувки по фактически размер, дневни пари за 5 дни в размер, определен съгласно чл. 18, ал. 3 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, както следва: за 21.11.2017 г. – пълен размер на полагащите се дневни пари, за 22.11.2017 г. - пълен размер на полагащите се дневни пари, за 23.11.2017 г. – в размер на 30% от полагащите се дневни пари, за 24.11.2017 г. – в размер на 65% от полагащите се дневни пари, за 25.11.2017 г. - пълен размер на дневните пари, както и разходите за медицинска застраховка за периода на командироване са за сметка на Висшия съдебен съвет.


30. ОТНОСНО: Командироване на Мариета Неделчева – съдия и заместник-председател на Специализирания наказателен съд, контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, за участие в 23-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцида, престъпленията против човечеството и военни престъпления, за периода 24-27 октомври 2017 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована за участие в 23-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцида, престъпленията против човечеството и военни престъпления, за периода 24-27 октомври 2017 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия:
- Мариета Неделчева - заместник-председател на Специализирания наказателен съд, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст
2. Разходите за нощувки са за сметка на организаторите.
3. Пътните разходи, разходите за дневни пари в размер, определен съгласно чл. 18, ал. 3 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, както следва: за 24.10.2017 г. – пълен размер на полагащите се дневни пари, за 25.10.2017 г. - 30% от полагащите се дневни пари, за 26.10.2017 г. – 65% от полагащите се дневни пари, за 27.10.2017 г. - пълен размер от полагащите се дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


31. ОТНОСНО: Представяне на дългосрочен модел за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите, разработен в рамките на дейност 3 по проект: „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА като база за прилагане разработения дългосрочен модел за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите, при условия за неговото съобразяване с наличния финансов ресурс.
2. ПРИЕМА цялостното изпълнение и постигнатите резултати от Дейност 3 „Разработване на модел за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите“ по проект: „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016 г. 


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за закупуване на 1бр. рутер.
Извлечение от протокол № 23/13.09.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 11, ал. 5 от ППЗДС, да се предостави на Районен съд гр. Петрич безвъзмездно за управление 1 /един/ брой Мрежово устройство Трети тип – МАРШРУТИЗАТОР – MikroTik RB3011UIAS-RM (Net Router) от наличните в администрацията на ВСС, съгласно приложения списък.


33. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Благоевград и председателя на Асоциацията на българските административни съдии относно провеждането на годишно отчетно събрание на Асоциацията и семинар за повишаване квалификацията на административните съдии от страната.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Благоевград по § 10-00 „Издръжка“ с …. за провеждане на семинар със съдии от административните съдилища в страната и Върховния административен съд.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


34. ОТНОСНО: Проект на писмо до Национална агенция за приходите относно прилагане на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до Национална агенция за приходите относно прилагане на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.


35. ОТНОСНО: Писмо от Държавна агенция „Електронно управление“ с вх. № ВСС – 12049/14.09.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да създаде организация и ред за изпълнение на разпоредбите на Закона за Електронното управление, Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Наредба № 6 за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, на ВСС и др. свързани нормативни актове, както и необходимата организация във връзка с взаимодействие и координация с Агенция за „Електронно управление“ .


36. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за актуализиране на работните заплати на служителите от Бюрото по защита при главния прокурор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на главния прокурор на Република България на основание чл. 8 от Правилата за устройство и дейността на Бюрото по защита при главния прокурор, да актуализира заплатите на служителите от Бюрото по защита съобразно Решение по т. 34 от протокол № 29/20.09.2017 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.  
2. ИЗПРАЩА решението по т. 1 на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, по компетентност.


37. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 21.09.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 21.09.2017 г.

1. Корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ във връзка с утвърдените Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание  чл. 341 от ЗСВ, Класификатор на длъжностите в администрацията на ПРБ на основание  чл. 341 от ЗСВ и Класификатор на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и Инспектората към ВСС на основание чл. 341 от ЗСВ.
2. Възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в конкурс за повишаване в длъжност и преместване на свободните длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури.
3. Определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Застраховка живота и трудоспособността чрез групова застраховка „Злополука“ на общо 14 457,5 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдебни помощници и прокурорски помощници, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на НИП и съдебни служители“.


38. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото заседание на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет след 21.09.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

- „Дава съгласие“

1.1. Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за извършване на корекция по бюджета на съда за 2017 г.
1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
1.4. Писмо от председателя на Административен съд гр. Благоевград и председателя на Асоциацията на българските административни съдии относно провеждането на годишно отчетно събрание на Асоциацията и семинар за повишаване квалификацията на административните съдии от страната.
1.5. Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за покриване на неотложни текущи разходи до края на 2017 г.
1.6. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за текущи разходи, поради недостиг до края на годината.
1.7. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, доплащане суми за облекло и болнични.
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 11 броя климатици.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на новоназначен служител.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя настолни компютри.

Съвместно с КУС.

1.12. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за ремонт на съдебна зала.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за текущ ремонт на новопридобит санитарен възел.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт – подмяна на дограма и част от отоплителната инсталация.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .

2.1. Корекции по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2017 г.

2.2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния административен съд за 2017 г.

2.3. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

2.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за извършване на корекция по бюджета на съда за 2017 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“. 

4. Разни.

4.1. Предоставяне на 1 брой рутер от наличните в администрацията на ВСС на Районен съд гр. Петрич.




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






