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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  42
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  17 септември 2014 г.



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

ОТСЪСТВА: 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.
	При обсъжданията по т. 3 от дневния ред присъстваха: Ралица Виденова – началник отдел „ФРА” и Виолета Атанасова – гл. експерт – съд. и фин. статистика.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г.

1. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2014 г., на основание ПМС № 286 от 12.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
     	      1. УВЕЛИЧАВА бюджета на съдебната власт за 2014 г., както следва:
      I.УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С:			.....
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Текущи разходи						 ......
В т.ч
Персонал                                                                     ......
Издръжка и други текущи разходи                            .......
Капиталови разходи 					     ......
в т.ч. по органи на съдебната власт:
Прокуратура на Република България, общо с	......
В т.ч.:
           § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонал” ......
§10-00 „Текуща издръжка” 				......
Върховен касационен съд, общо с                                                   ......
В т.ч.:
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонал” .....
§10-00 „Текуща издръжка” 				.......
           Върховен административен съд, общо със                                         .....
В т.ч.:
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонал” .....
§10-00 „Текуща издръжка” 				......
Национален институт на правосъдието, общо с                          .....
В т.ч.:
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонал” ....
Инспекторат към ВСС, общо с                                                         .....
В т.ч.:
§10-00 „Текуща издръжка” 				.....
Съдилища, общо с		                              .......
В т.ч.:
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонал” .....
§10-00 „Текуща издръжка” 				 ......
§52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”,             ......
В т.ч за нуждите на Софийски районен съд                                         .....
II.УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) С  	  	 ......
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето)  ......
III.УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА 
АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО 
МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2014г. С		 .....

IV. УВЕЛИЧАВА МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА НОВИТЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ 
ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2014 г. С		......
  
2. На основание чл.109, ал.5 от Закона за публичните финанси да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


2. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2014 г., на основание ПМС № 286 от 12.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт и решение на комисия „Бюджет и финанси” по т. 1 от настоящото заседание.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонал” с ......
2. УВЕЛИЧАВА неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ......


3. ОТНОСНО: Проект на бюджет на съдебната власт за 2015 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2016 г. и 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за предварително запознаване проекта на бюджет на съдебната власт за 2015 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2016 г. и 2017 г. с доклад и приложения към тях.
2. Предлага проект на бюджет на съдебната власт за 2015 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2016 г. и 2017 г. да се предоставят на Министъра на правосъдието, който по силата на чл. 362 от Закона за съдебната власт, на следващото заседание на ВСС да го внесе за обсъждане.


4. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на органи на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, електрическа енергия, телефони и интернет услуги, както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на органи на съдебната власт съгласно приложение № 1 с ......
1.2. Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт.


5. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на органи на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания” на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло, както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” на органи на съдебната власт, съгласно приложение № 1 със .....
1.2. Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Окръжен съд гр. Добрич и ВСС за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Добрич с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” /за периода от 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г./.
3. След извършване на промените по бюджетите за 2014 г. на МТСП и на съдебната власт с цел възстановяване на извършени разходи от Окръжен съд гр. Добрич по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” със сумата на корекциите да бъде увеличен бюджета на ВСС по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2014 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства представляващи възстановени щети от застраховател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2014 г. между ВСС и Районен съд гр. Велики Преслав, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Велики Преслав с ..... за осигуряване на средства представляващи възстановени щети от застраховател.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за спешен ремонт на входно стълбище.
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. Генерал Тошево за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за неотложен ремонт на входно стълбище на съдебната палата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за закупуване на 50 куб.м. дърва за водогреен котел.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Районен съд гр. Етрополе и Висш съдебен съвет за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Етрополе с ..... с цел осигуряване на средства за закупуване на 50 куб.м. дърва за водогреен котел.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за покриване на разходи по сключен договор за дарение, за изграждане на помещение за изслушване на деца, които участват в съдебни производства.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат промени по бюджетите на ВСС и Районен съд гр. Златоград за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Златоград с ..... с цел осигуряване на средства за покриване на разходи по сключен договор за дарение, за изграждане на помещение за изслушване на деца, които участват в съдебни производства.
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Златоград с ..... с цел осигуряване на средства за покриване на разходи по сключен договор за дарение, за изграждане на помещение за изслушване на деца, които участват в съдебни производства.
11. ОТНОСНО: Постъпили писма от Окръжен съд гр. Пазарджик вх. № 11-06-731/08.09.2014 г. и Районен съд гр. Нова Загора с вх. № 11-07-1546/04.09.2014 г., с искане за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Оттегля точка 11 от дневния ред.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Оттегля т. 12 от дневния ред.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изпълнение на предписания от охранително обследване на ГД „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 Военен съд гр. Пловдив за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за изпълнение на предписания от охранително обследване на ГД „Охрана”, поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за изплащане на суми за СБКО, възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, както и допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Оттегля т. 14 от дневния ред.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели, суми за СБКО и болнични от работодател.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Оттегля т. 15 от дневния ред.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за ремонт на кабинет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител да насочи искането си към Министерство на правосъдието, поради застрахователния характер на събитието.

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

17. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

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. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.

Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.

Одитни доклади.

20. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1411 в Окръжен съд гр. Пазарджик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от одитния ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Окръжен съд гр. Пазарджик.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад.
3. Одобрява изпълнението на препоръките по т. 12, т. 16 и т. 23 от плана за действие.


21. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Пазарджик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Административен съд гр. Пазарджик.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената информация.

Разни.

22. ОТНОСНО: Утвърждаване на  протоколи № 1/16.07.2014 г., № 2/24.07.2014 г., № 3/25.08.2014 г.,  № 4/29.08.2014 г. и № 5/10.09.2014 г., от дейността на комисия  назначена със заповед  № 95-00-236/16.07.2014 г., изменена със Заповед № 95-00-248/24.07.2014 г., изменена със Заповед № 95-00-248/01.09.2014 г. на ръководител проект  и издаване на решение на ВСС, за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Дейности за информация и публичност” в изпълнение на 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 Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. №13-24-1/ 15.11.2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
I. УТВЪРЖДАВА протоколи № 1/16.07.2014 г., № 2/24.07.2014 г., № 3/25.08.2014 г.,  № 4/29.08.2014 г. и № 5/10.09.2014 г.,  от дейността на Комисията назначена със заповед  № 95-00-236/16.07.2014 г., изменена със Заповед № 95-00-248/24.07.2014 г., изменена със Заповед № 95-00-248/01.09.2014 г. на г-жа Елка Атанасова - ръководител проект за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 ЗОП с предмет: “Дейности за информация и публичност” в изпълнение на 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 Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № 13-24-1/ 15.11.2013 г. 
II. ОБЯВЯВА отстранените участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя условия със следните мотиви, както следва: 
1. „Ди Ем Ай Дивелопмънт” – участникът e представил Техническо предложение, по образец Приложение № 3 от настоящата документация. Участникът е описал  целите, основните дейности и очакваните резултати, заложени в Техническото задание, като автоматично е преповторил изискванията на Възложителя, относно показател „Разбиране същността на поръчката”. Участникът е представил и график свързан с изпълнението на поръчката, в който без никакви аргументи са посочени отделните дейности по изпълнение на поръчката, относно показател „График за изпълнението  на поръчката”, но не е представил своето становище свързано с третия показател „Рискове за изпълнението на поръчката”. Предвид гореизложеното участникът следва да бъде отстранен от по- нататъшно участие на основание - чл. 69, ал. 1 , т. 3 от ЗОП, тъй като същият е представил техническа оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, а именно, не е идентифицирал и оценил рисковете от страна на Възложителя, заложени в техническото задание на документацията. Участникът е идентифицирал и оценил рискове, които не са заложени от страна на Възложителя, за показател „Рискове за изпълнение на поръчката“ - Т3.
2. „Бенч Марк Груп“ АД – Техническото предложение на участникът е съгласно образец № 3 от настоящата документация. Относно  показател Т1- „Разбиране същността на услугата и подход при изпълнение на поръчката”, участникът е описал целите, основните дейности и очакваните резултати, заложени в Техническото задание, но те механично преповтарят изискванията на Възложителя. По показател Т2 – График за изпълнение на поръчката, участника не е приложил такъв. Поради наличието на това обстоятелство участникът следва да бъде отстранен от по-нататъшно участие на основание - чл. 69, ал. 1 , т. 3 от ЗОП, тъй като същият е представил техническа оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, в обявление и документацията.
III. Класираните участници в процедурата по критерий „Икономически най-изгодна оферта”, са  както следва:
І място – „Апра“ ООД -  85,66 точки;
ІІ място -  „Агеннция ПроУей“ ЕООД –  85,04 точки;
III място - „Прайм Тайм“ ЕООД - 79,81 точки;
ІV място -  „Пи Ар България“ ЕООД - 70,00 точки;
V място - „Ла Фит“ ООД – 66,17 точки;
VІ място - Обединение „Креатив-интерактив“ - 65,09 точки;
VІІ място - „Нова Кампания“ ЕООД - 59,62 точки;
VІІІ място - „Бранд ПР“ ЕООД – 56,85 точки;
ІХ място - Фондация „Общество на познанието“ – 56,45 точки;
Х място - „Мастър ПР“ ЕАД - 41,22 точки;

На основание гореизложеното

О П Р Е Д Е Л Я:

За изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Дейности за информация и публичност” в изпълнение на 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 Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № 13-24-1/15.11.2013 г.  класираният на I-во място участник – „Апра“ ООД, с комплексна оценка 85,66 точки;
На основание чл.73, ал.3 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати в 3 (три) - дневен срок до всички участници.
Съгласно чл.120, ал.5, т.4 от ЗОП, настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 (десет) - дневен срок от датата на получаване на решението за избор на изпълнител от участниците.


23. ОТНОСНО: Запитване от Главния прокурор на Република България за начина на определяне заплащането на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит при командирован магистрат, съгласно чл. 227, ал. 3 от ЗСВ (командирован за изпълнение на длъжност, по-висока от заеманата от него длъжност).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Висшият съдебен съвет няма правомощия да тълкува закони и да дава указания по тяхното прилагане.
Препраща запитването от Главния прокурор на Република България на Комисия по правни въпроси.


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


25. ОТНОСНО: Допълнително предоставяне на данни за Информационно табло за 2015 г., свързано с попълване на Въпросника за 2013 г. на CEPEJ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предоставя на дирекция „Международна дейност” допълнителна информация във връзка с попълване на Въпросника от Схемата за оценяване на съдебните системи на CEPEJ, в частта от въпрос 15.1 и Забележката по въпрос 15.2, касаеща бюджета на съдебната власт.


26. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” във връзка с писмо от Министерство на правосъдието с покана за участие в Международна конференция по въпросите на уличното насилие (23-24 октомври 2014 г., в гр. Лисабон, Португалия).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 39/10.09.2014 г., т. 14.


27. ОТНОСНО: Покана от г-жа Емок Корзенски – Национален офис по правосъдие – Академия по правосъдие на Унгария за определяне на участници във Втората годишна Европейска конференция на тема „Съда и комуникациите”, която ще се проведе на 16-17 октомври 2014 г., гр. Будапеща, Унгария.
Извлечение от протокол № 39/10.09.2014 г. на комисия „Международна дейност”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА преписката на комисия „Международна дейност” за уточняване на точни параметри на сумите и броя на лицата. 


28. ОТНОСНО: Писмо от съдия Вероника Николова, национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела относно покана за участие в 51-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в периода 1 – 3 октомври 2014 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Богдана Желявска, заместник-председател на Софийски градски съд и член на Националната мрежа за участие в 51-та среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за периода 1 – 3 октомври 2014 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи, както и разходите за една нощувка са за сметка на Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходи за една нощувка по фактически размер, разходите за дневни пари за три дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


29. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 31/09.09.2014 г. от заседание на комисия „Публична комуникация” относно проект на Инструкция за осъществяване на взаимодействие между Национална агенция за приходите и Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на ВСС да обобщи получените становища от постоянните комисии и да предложи проект на решение, във връзка с окончателното приемане на Инструкция за осъществяване на взаимодействие между Национална агенция за приходите и Висшия съдебен съвет.


30. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 31/09.09.2014 г. от заседание на комисия „Публична комуникация” относно подобряване на комуникацията с Гражданския съвет – предоставяне на обратна информация за резултатите от разглеждане на Актовете и препоръките на Гражданския съвет в постоянните комисии на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение и изпълнение Решение на комисия „Публична комуникация” по протокол № 31/09.09.2014 г., т. 9.


31. ОТНОСНО: Информация на Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за II-ро тримесечие на 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията на Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за II-ро тримесечие на 2014 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

33. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-043/23.07.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „....” с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност”.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати ..... с ДДС по договор № 45-06-043/23.07.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „....” с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност”, който е сключен в изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС“, по договор за безвъзмездна помощ КБ 12–24–1/10.05.2013 г. по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. 
Сумата да се изплати със средства от МФ. 


34. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-043/23.07.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „....” с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност”.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати ..... с ДДС по договор № 45-06-043/23.07.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „....” с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност”, който е сключен в изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС“, по договор за безвъзмездна помощ КБ 12–24–1/10.05.2013 г. по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. 
Сумата да се изплати със средства от МФ. 


35. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-06-747/15.09.2014 г. от и.ф. председател на Окръжен съд гр. Русе относно увеличение на бюджета на съда, във връзка с изплащане на обезщетение по ЗДОИ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА писмо с вх. № 11-06-747/15.09.2014 г. на председателя на Окръжен съд гр. Русе, за представяне на запорните съобщения и всички други документи по случая.


36. ОТНОСНО: Писмо вх. № 96-00-322/15.09.2014 г. от .... – адвокат към Адвокатска колегия гр. Кърджали относно изплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос не е от компетентността на Комисия „Бюджет и финанси” на ВСС.


37. ОТНОСНО: Предоставяне на информация във връзка с постъпило заявление по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ от ....., журналист от в-к „Сега”.
Доклад от Зорница Златева, ст. експерт „Връзки с обществеността” в дирекция „Публична комуникация и протокол” в АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на ВСС да предостави информация на Зорница Златева, ст. експерт „Връзки с обществеността” в дирекция „Публична комуникация и протокол” за получените суми.


39. ОТНОСНО: Извършване на плащане по фактура за м. август 2014 г. на „....” ЕАД, включваща и сторнирани услуги от предходна фактура за предоставени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи, и проект на писмо.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до .... – старши мениджър, стратегически клиенти БТК ЕАД.


40. ОТНОСНО: Връщане гаранция за участие в обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки с предмет „Доставка на дизелово гориво за отопление на органите на съдебната власт”.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Дава съгласие, на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП на класираните на трето и четвърто място 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 следва да бъдат възстановени гаранциите за участие на следните участници: 
	„.....” ЕООД						 - ....; 

„.....” ЕООД						 - ....; 
2. Дава съгласие, на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 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: 
	„...” ЕООД						 - ....; 

„....”ООД						 - ....; 


41. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 18.09.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 18.09.2014 г.

1. Проект на бюджет на съдебната власт за 2015 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2016 г. и 2017 г.

2. Промяна по бюджета на съдебната власт за 2014 г., на основание ПМС № 286 от 12.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт.

3. Промяна по бюджета на съдебната власт за 2014 г., на основание ПМС № 286 от 12.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт и решение на комисия „Бюджет и финанси” по т. 1 от настоящото заседание.

4. Корекция на бюджета на органи на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка”.
5. Корекция на бюджета на органи на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на суми по Договор между съда и МТСП, по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.

7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства представляващи възстановени щети от застраховател.

8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за спешен ремонт на входно стълбище.

9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за закупуване на 50 куб.м. дърва за водогреен котел.

10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за покриване на разходи по сключен договор за дарение, за изграждане на помещение за изслушване на деца, които участват в съдебни производства.

11. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изпълнение на предписания от охранително обследване на ГД „Охрана”.

12. Искания за вътрешно компенсирани промени на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.

15. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1411 в Окръжен съд гр. Пазарджик.

16. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Административен съд гр. Пазарджик.

17. Утвърждаване на  протоколи № 1/16.07.2014 г., № 2/24.07.2014 г., № 3/25.08.2014 г.,  № 4/29.08.2014 г. и № 5/10.09.2014 г., от дейността на комисия  назначена със заповед  № 95-00-236/16.07.2014 г., изменена със Заповед № 95-00-248/24.07.2014 г., изменена със Заповед № 95-00-248/01.09.2014 г. на ръководител проект  и издаване на решение на ВСС, за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Дейности за информация и публичност” в изпълнение на 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 Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. №13-24-1/ 15.11.2013 г. 





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






