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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  46
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 15 октомври 2014 г.



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

ОТСЪСТВАЩИ: няма 


От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.


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

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участия в работна група към ВСС за изменение и допълнение на ПАС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА промяна по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Бургас за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Бургас с ...... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участия в работна група към ВСС за изменение и допълнение на ПАС.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по т. 29, протокол №10 от 04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета между Районен съд гр. Дупница, Софийски градски съд и Окръжен съд гр. Кюстендил за 2014 г. с цел осигуряване на средства за командировани съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски градски съд за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови и служебни правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по т. 29, протокол №10 от 04.03.2009 г.
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета между Районен съд гр. Пловдив, Софийски районен съд, Специализиран наказателен съд и Окръжен съд гр. Пловдив за 2014 г., с цел осигуряване на средства за командировани съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Специализиран наказателен съд за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командировани съдии.


6. ОТНОСНО: Постъпили писма от Софийски районен съд вх. № 11-07-1626/25.09.2014 г., Районен съд гр. Сливен вх. № 11-07-1631/26.09.2014 г., Военен съд гр. Сливен вх. № 11-05-095/25.09.2014 г. и Окръжен съд гр. Добрич вх. № 11-06-786/30.09.2014 г., с искане за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджетите на Софийски районен съд с ....., Районен съд гр. Сливен с ....., Окръжен съд гр. Добрич с ..... и Военен съд гр. Сливен с ..... за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на източници на финансиране.
2. Исканията могат да бъдат уважени след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


7. ОТНОСНО: Постъпили писма от Районен съд гр. Брезник вх. № 11-07-1663/06.10.2014 г., Районен съд гр. Средец вх. № 11-07-1697/09.10.2014 г. и Районен съд гр. Разград вх. № 11-07-1693/08.10.2014 г., с искане за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТЛАГА разглеждането на исканията за увеличаване на бюджетите на Районен съд гр. Брезник с ....., Районен съд гр. Средец с ..... и Районен съд гр. Разград с ..... за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на източници на финансиране.
2. Исканията могат да бъдат уважени след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Исканията ще бъдат внесени в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за корекция на бюджета за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Пловдив за 2014 г. с ..... по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, с цел осигуряване на средства за изплащане на работна заплата до края на годината.
Корекция на бюджета по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” на Районен съд гр. Пловдив, с цел осигуряване на средства за изплащане на трудови възнаграждения до края на годината, ще бъде извършена служебно.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Поморие за 2014 г. по § 52-00 „придобиване на ДМА” с ..... за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
2. ПРЕДЛАГА на административния ръководител да изпълни минималните изисквания за сървърно помещение, приети на заседание на ВСС по протокол № 35 от 02.08.2006 г., а именно: т. 1.1, предложения 3 и 5 и т. 1.2, предложения 9 и 11. 


10. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-06-747/06.10.2014 г. от и.ф. председател на Окръжен съд гр. Русе относно увеличение на бюджета на съда във връзка с изплащане на обезщетение по ЗДОИ, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 42/17.09.2014 г., т. 35.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Красимира Василева - началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна, АВСС да изготви становище.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за разширение на пожароизвестителна система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево искането за увеличаване на бюджета на съда, за набавяне на необходимите приложения към искането съгласно решение по т. 30 от протокол № 19/08.05.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”, позволяващи взимане на решение.

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

12. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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

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

Разни.

14. ОТНОСНО: Одитно становище за заверка без резерви и Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2013 г. на съдебната власт и Висш съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема за сведение одитен доклад на Сметна палата № 0100057613 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2013 г. на съдебната власт и Висшия съдебен съвет.
2. Докладът да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.


16. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за смяна на обслужващата банка „....” АД, считано от 01.12.2014 г. 
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив да проведе нов конкурс за избор на обслужваща банка на съда, достъпен за всички банки на територията на общината.
Мотиви: Банковото обслужване на бюджетните организации се извършва безплатно от търговските банки и при избор на обслужваща банка в органите на съдебната власт не са налице предпоставки за прилагането на Закона за обществените поръчки, но е препоръчително да бъде направен при спазване на принципите посочени в чл. 2 от ЗОП.


17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за смяна на обслужващата банка „....” АД, считано от 01.12.2014 г. 
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив да проведе нов конкурс за избор на обслужваща банка на съда, достъпен за всички банки на територията на общината.
Мотиви: Банковото обслужване на бюджетните организации се извършва безплатно от търговските банки и при избор на обслужваща банка в органите на съдебната власт не са налице предпоставки за прилагането на Закона за обществените поръчки, но е препоръчително да бъде направен при спазване на принципите посочени в чл. 2 от ЗОП.


18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за смяна на обслужващата банка „....” АД, считано от 01.12.2014 г. 
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив да проведе нов конкурс за избор на обслужваща банка на съда, достъпен за всички банки на територията на общината.
Мотиви: Банковото обслужване на бюджетните организации се извършва безплатно от търговските банки и при избор на обслужваща банка в органите на съдебната власт не са налице предпоставки за прилагането на Закона за обществените поръчки, но е препоръчително да бъде направен при спазване на принципите посочени в чл. 2 от ЗОП.


19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за предоставяне на служебен автомобил „....” с рег. № ... на друг орган на съдебната власт.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от служебен автомобил „.....” с рег. № ...., числящ се на Окръжен съд гр. Хасково.
2. Исканията да бъдат изпращани към административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково.


20. ОТНОСНО: Връщане на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Информационна кампания” в изпълнение на договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание решение по протокол № 42/01.10.2014 г. от заседание на Висшия съдебен съвет и на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП на отстранените участници в срок от 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител, от набирателната сметка на ВСС да бъдат възстановени гаранциите за участие на следните участници:
- „Инвент Дизайн” ООД – .....
- Обединение „Кампания за ВСС” – .....
- „Апра” ООД – .....
- БИК „Българска издателска компания” АД – .....
- Лабаджиевстандарт ООД – ......
- „БенчМарк груп” ООД – .....
- „Гравити О” ЕООД – .....
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание решение по протокол № 42/01.10.2014 г. от заседание на Висшия съдебен съвет и 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, а на останалите класирани участници -  в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител от набирателната сметка на ВСС да бъдат възстановени гаранциите за участие на следните участници:
- „О Три Пи Ар” ЕООД – .....
- Обединение „Информационна кампания ВСС” – .....
- „Вирус Промоушънъл Сълюшън” ЕООД – .....


21. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Монтана вх. № 11-07-1699/09.10.2014 г. относно констатирана грешка при изготвяне на разчетно-платежните ведомости за заплати в Районен съд гр. Монтана за периода м. февруари – м. август 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изпълнението на данъчното задължение не е обвързано от извършване на проверка от страна на Висшия съдебен съвет.


22. ОТНОСНО: Доклад от Михаил Кожарев – член на ВСС и председател на комисия „Бюджет и финанси” относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” по приоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна система” по ОПАК, договор № С 11-15-5/04.09.2012 г. за периода 01.07.-30.09.2014 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Михаил Кожарев – член на ВСС и председател на комисия „Бюджет и финанси” относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” по приоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна система” по ОПАК, договор № С 11-15-5/04.09.2012 г. за периода 01.07.-30.09.2014 г.


23. ОТНОСНО: Доклад от Мария Кузманова – член на ВСС и ръководител на проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ” по ОПАК с рег. № С 13-24-1/13.03.2014 г. относно изпълнение на решение на ВСС по протокол № 12 от заседанието проведено на 13.03.2014 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Мария Кузманова – член на ВСС и ръководител на проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ” по ОПАК с рег. № С 13-24-1/13.03.2014 г. относно изпълнение на решение на ВСС по протокол № 12 от заседанието проведено на 13.03.2014 г.


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

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


25. ОТНОСНО: Доклад от Румен Георгиев – член на ВСС и ръководител проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, договор № 13-33-2/27.12.2013 г. за изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Румен Георгиев – член на ВСС и ръководител проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, договор № 13-33-2/27.12.2013 г. за изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проекта.


26. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 36/07.10.2014 г. от заседание на комисия „Публична комуникация” относно преглед на текущото изпълнение на Годишната програма на комисия „Публична комуникация” за 2014 г. и на Плана за действие за изпълнение на комуникационната политика на ВСС 2014-2018 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 36/07.10.2014 г., т. 2 от заседание на комисия „Публична комуникация”. 


27. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 46/08.10.2014 г. от заседание на комисия „Съдебна администрация” относно искане от председателя на Районен съд гр. Монтана за даване на съгласие за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар-съдебно изпълнение” и провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на тази длъжност.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 27 от дневния ред до получаването на мотивирано искане.


28. ОТНОСНО: Допълнително поставени доуточняващи въпроси във връзка с 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” уточняваща информация по допълнително зададените въпроси във връзка с попълване на Въпросника от Схемата за оценяване на съдебните системи на CEPEJ, в частта от въпрос 6 и 15.1, касаеща бюджета на съдебната власт с направените допълнения и уточнения.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


30. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изработване на работни материали за нуждите на Висшия съдебен съвет”.
Доклад от Красимира Василева - началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна, АВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :


ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ..... без ДДС за изработване на рекламни материали за нуждите на Висшия съдебен съвет.
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработване на рекламни материали за нуждите на Висшия съдебен съвет”, по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, при критерий за оценка на офертите „най-ниска цена” и да подпише договор с избрания изпълнител или да прекрати процедурата.
 

32. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 43/08.10.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно разходи, възстановени на Висшия съдебен съвет, от участие на негови представители в дейностите на европейската мрежа на съдебните съвети за периода 1 януари – 30 юни 2014 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение извлечение от протокол № 43/08.10.2014 г. от заседание на комисия „Международна дейност” относно разходи, възстановени на Висшия съдебен съвет, от участие на негови представители в дейностите на европейската мрежа на съдебните съвети за периода 1 януари – 30 юни 2014 г.


33.ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Благоевград с вх. № 11-07-1706/13.10.2014 г. с искане за корекция на бюджета на съда за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Районен съд гр. Благоевград с вх. № 11-07-1706/13.10.2014 г. с искане за корекция на бюджета на съда за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”.  


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 :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1.  ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати ..... с ДДС по договор № 45-06-043/23.07.2014г. 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: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно напредък по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2013 за трето тримесечие на 2014 г. (01 юли – 30 септември 2014 г.) във връзка с решение на ВСС по протокол № 12 от 13.03.2014 г. относно предоставянето на периодични доклади от страна на ръководителите на проекти с бенефициент Висшия съдебен съвет за напредъка по дейностите по проектите, както и отчет за усвояването на средствата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно напредък по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2013 за трето тримесечие на 2014 г. (01 юли – 30 септември 2014 г.) във връзка с решение на ВСС по протокол № 12 от 13.03.2014 г. относно предоставянето на периодични доклади от страна на ръководителите на проекти с бенефициент Висшия съдебен съвет за напредъка по дейностите по проектите, както и отчет за усвояването на средствата.


37. ОТНОСНО: Доклад от Милка Итова – член на ВСС и ръководител на проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС” с рег. № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по ОПАК.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Милка Итова – член на ВСС и ръководител на проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС” с рег. № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по ОПАК.


38. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 15.10.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 15.10.2014 г.

1. Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изработване на работни материали за нуждите на Висшия съдебен съвет”.
2. 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”.
3. Одитно становище за заверка без резерви и Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2013 г. на съдебната власт и Висш съдебен съвет.


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 16.10.2014 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г.
- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”
1.1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участия в работна група към ВСС за изменение и допълнение на ПАС.
1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии.
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии.
1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
- „ОТЛАГА”
1.7. Постъпили писма от Софийски районен съд вх. № 11-07-1626/25.09.2014 г., Районен съд гр. Сливен вх. № 11-07-1631/26.09.2014 г., Военен съд гр. Сливен вх. № 11-05-095/25.09.2014 г. и Окръжен съд гр. Добрич вх. № 11-06-786/30.09.2014 г., с искане за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.8. Постъпили писма от Районен съд гр. Брезник вх. № 11-07-1663/06.10.2014 г., Районен съд гр. Средец вх. № 11-07-1697/09.10.2014 г. и Районен съд гр. Разград вх. № 11-07-1693/08.10.2014 г., с искане за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за корекция на бюджета за 2014 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”.
2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2014 г.
2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”.
3. Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.





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








