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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  24
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 3 юни 2015 г.




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

ОТСЪСТВА	ЩИ: няма


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

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


1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Видин по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г. с .... за доставка и монтаж на копирна машина XEROX WC 5335.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


2. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Перник с вх. № 11-06-571/18.05.2015 г. с искане за обзавеждане на съдебна зала с прилежащите съвещателна стая и кабинети.
Информация от инж. Димитър Шиклев - гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 23/26.05.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с .... за обзавеждане на новопридобита съвещателна стая.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. модули за „мрежово принтиране и сканиране” към 3 бр. копирни машини.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Административен съд гр. Варна по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със .... за закупуване на 3 бр. модули за „мрежово принтиране и сканиране” към 3 бр. копирни машини TOSHIBA e-STUDIO 283.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими 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 2015 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютри, 5 бр. монитори и 10 бр. UPS.
Извлечение от протокол № 13/31.03.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел закупуване на 5 бр. компютри на обща стойност ...., 5 бр. монитори на обща стойност .... и 10 бр. UPS на обща стойност ....
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет на председателя.

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. Девня за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .... за доставка и монтаж на климатик.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Луковит за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за възстановяване на средства за спешно извършен авариен ремонт на копирна машина.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов 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 увеличение на бюджета на Районен съд гр. Свищов за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с .... с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
Средствата в размер на .... са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за авариен ремонт на водопроводна мрежа, тоалетни и сървърно помещение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. с ..... за авариен ремонт на водопроводна мрежа, тоалетни и сървърно помещение.
Разходът е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за ремонт на две канцеларии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА искането на Окръжен съд гр. Габрово за ремонт на две канцеларии на стойност ....., за набавяне на необходимите приложения към искането съгласно Решение по т. 30 от протокол № 19/08.05.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”, касаещо указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията за закупуване на офис оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за ремонт на изгнил дървен парапет на тераса.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА искането на Районен съд гр. Трявна за ремонт на изгнил дървен парапет на тераса на стойност ...., за набавяне на необходимите приложения към искането съгласно Решение по т. 30 от протокол № 19/08.05.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”, касаещо указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията за закупуване на офис оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.

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

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2015 г. от § 10-00 „Издръжка” в § 52-00 „Придобиване на ДМА”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на професионална моторна косачка от висок клас, която ще бъде използвана за поддържане на тревните площи от 3 дка в имота на СРС на бул. „Цар Борис III” № 54.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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

Разни.

18. ОТНОСНО: Решение на Висш съдебен съвет по доп. т. 1 от протокол № 29/28.05.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТМЕНЯ решение на Висшия съдебен съвет по протокол                  № 29/28.05.2015 г., по дот. т. 1, в частта 1.2 и 1.3.


20. ОТНОСНО: Одобряване на разход за възнаграждение на служителите на ГД „Охрана”, които ще бъдат ангажирани с осигуряването на охраната по време на писмения изпит по обявения конкурс за „младши прокурори” в районните прокуратури.
Доклад от Димитър Тончев - Главен секретар на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за изплащане на възнаграждение в размер на ..... за положен извънреден труд от 17 бр. служители от ГД „Охрана” за осигуряване охраната на три зали в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” за провеждане на писмен изпит в конкурс за назначаване на младши прокурори на 06.06.2015 г.
Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2015 г.


21. ОТНОСНО: Окончателно плащане по договор № 45-06-013/27.02.2015 г. между ВСС и „....” ЕООД с предмет на услугата – „Разработване на Методика за контрол и проверка на статистическите данни – отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България и обучение на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ за прилагането й” по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ”, договор с рег. № С 13-24-1/13.03.2014 г. финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати окончателно плащане в размер на ..... с ДДС по договор № 45-06-013/27.02.2015 г. между ВСС и „....” ЕООД с предмет на услугата – „Разработване на Методика за контрол и проверка на статистическите данни – отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България и обучение на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ за прилагането й” по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ”, договор с рег. № С 13-24-1/13.03.2014 г. финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Сумата да се изплати със средства от бюджета на Висшия съдебен съвет за 2015 г., които следва да се възстановят след верифициране от УО на ОПАК.


22. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-056/28.10.2014 г. между ВСС и „....” ООД с предмет на услугата – „Дейности за информация и публичност” по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, рег. № на договора 13-24-1/15.11.2013 г. 
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати окончателно плащане – ..... с ДДС по договор № 45-06-056/28.10.2014 г. между ВСС и „....” ООД с предмет „Дейности за информация и публичност” по проект ”Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, който е сключен в изпълнение на проект по ОПАК, договор № 13-24-1/15.11.2013г. 
Сумата да се изплати със средства от бюджета на ВСС в размер на ......, които следва да бъдат възстановени от УО на ОПАК след верифициране на разходите. 


23. ОТНОСНО: Предложение на директорът на Националния институт на правосъдието 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 Главен 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 Национален институт на правосъдието.
2. Исканията да бъдат изпращани до директора на Националния институт на правосъдието.


24. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Силистра 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 Окръжен съд гр. Силистра 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 транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжен съд гр. Силистра, 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: Сключване на граждански договор с външен експерт.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на комисията.


26. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на анекс към договор за обслужване по трудова медицина.
Доклад от Мая Атанасова – гл. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващ Висшия съдебен съвет да подпише анекс за продължаване на срока на договора с рег. № 45-06-033/09.06.2014 г., сключен между ВСС и „....” ООД за обслужване по трудова медицина с 1 (една) година, без промяна на останалите клаузи по същия.


27. ОТНОСНО: Информация на Национален статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за I-во тримесечие на 2015 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 I-во тримесечие на 2015 г.


28. ОТНОСНО: Разглеждане на новата интернет-страница на Висшия съдебен съвет.
Отложена по протокол № 22/20.05.2015 г. и протокол № 23/26.05.2015 г. от заседание на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОДКРЕПЯ направените препоръки от комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”.


29. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 17/25.05.2015 г. относно събиране на лихви върху имуществени санкции и санкции от вид „парична равностойност”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОДКРЕПЯ решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 17/25.05.2015 г., т. 6. Същото да се изпрати на НАП.


30. ОТНОСНО: Писмо вх. № 97-00-156/27.05.2015 г. от Съюза на юристите в България относно провеждането през м. юни – юли 2015 г. на експертна кръгла маса по проблемите на юридическото образование.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ г-жа Каролина Неделчева и г-н Румен Георгиев за представители на комисия „Бюджет и финанси” в експертната кръгла маса по проблемите на юридическото образование.


31. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Административен съд гр. Хасково с вх. № 11-11-221/28.05.2015 г. относно отказ от УО на ОПАК да верифицира сума в размер на ..... по договор рег. № 12-24-5/17.04.2013 г. по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос не е от компетентността на Висшия съдебен съвет.  


33. ОТНОСНО: Покана за участие в работна среща за обсъждане на изпратени от ВСС проектни идеи, които могат да бъдат реализирани с финансовата подкрепа на ОПДУ през 2015 г., която ще се проведе на 8 юни 2015 г., в Министерски съвет.
Извлечение от протокол № 23/02.06.2015 г. от заседание на КПКИТС.
Приложение: Извлечение от протокол № 24/29.05.2015 г. от заседание на комисия „Международна дейност” на ВСС и писмо от Мария Христова – гл. експерт в администрацията на Министерски съвет с приложен първи вариант на мета данните за индикаторите по Приоритетна ос 3 на ОПДУ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ г-н Димитър Узунов – член на ВСС и г-жа Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, за участие в работна среща за обсъждане на изпратени от ВСС проектни идеи, които могат да бъдат реализирани с финансовата подкрепа на ОПДУ през 2015 г., която ще се проведе на 8 юни 2015 г., в Министерски съвет.
 

34. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-044/01.06.2015 г. до председателя на Окръжен съд гр. Монтана с искане за допълнителни сведения във връзка с изграждане на асансьор, и със становище по отношение на доставка и монтаж на подемна платформа, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-044/01.06.2015 г. до председателя на Окръжен съд гр. Монтана с искане за допълнителни сведения във връзка с изграждане на асансьор, и със становище по отношение на доставка и монтаж на подемна платформа, с копие до ВСС.


35. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 04-00-104/25.05.2015 г. относно поддръжката на системите за сигурност, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 04-00-104/25.05.2015 г. относно поддръжката на системите за сигурност.


36. ОТНОСНО: Писмо от Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-06-603/25.05.2015 г. до Министерство на правосъдието със становище във връзка с извършване на диагностика на ПИС в сградата, с копие до комисия „Бюджет и финанси” при Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-06-603/25.05.2015 г. до Министерство на правосъдието със становище във връзка с извършване на диагностика на ПИС в сградата, с копие до комисия „Бюджет и финанси” при Висшия съдебен съвет.


37. ОТНОСНО: Писмо от Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-06-605/25.05.2015 г. до Министерство на правосъдието с молба за предоставяне по вид и балансова стойност на крайни елементи на резервно ел. захранване, ПИС, ПГС, ОВ инсталация и сървъри в сградата, с цел сключване на договори за поддръжка, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-06-605/25.05.2015 г. до Министерство на правосъдието с молба за предоставяне по вид и балансова стойност на крайни елементи на резервно ел. захранване, ПИС, ПГС, ОВ инсталация и сървъри в сградата, с цел сключване на договори за поддръжка, с копие до Висшия съдебен съвет.


38. ОТНОСНО: Писмо от Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-06-606/25.05.2015 г. до Министерство на правосъдието със становище във връзка с поддръжка на техническите системи за охрана в сградата, с копие до комисия „Бюджет и финанси” при Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-06-606/25.05.2015 г. до Министерство на правосъдието със становище във връзка с поддръжка на техническите системи за охрана в сградата, с копие до комисия „Бюджет и финанси” при Висшия съдебен съвет.


39. ОТНОСНО: Писмо от Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-06-604/25.05.2015 г. до Министерство на правосъдието със становище във връзка с Протокол за охранително обследване в сградата, с копие до комисия „Бюджет и финанси” при Висшия съдебен съвет.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Апелативен специализиран наказателен съд с вх. № 11-06-604/25.05.2015 г. до Министерство на правосъдието със становище във връзка с Протокол за охранително обследване в сградата, с копие до комисия „Бюджет и финанси” при Висшия съдебен съвет. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


42. ОТНОСНО: Връщане на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Разработване и внедряване на единен портал на електронното правосъдие, и обучение за работа с единния портал". в изпълнение на договор КБ 13–33–2/27.12.2013 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 Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Дава съгласие, на основание решение по протокол №25/14.05.2015 г. от заседание на Висшия съдебен съвет и на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП на  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: 
	Индекс България ООД - ....; 
	Сиела Норма АД - .....; 

2. Дава съгласие, на основание решение по протокол №25/14.05.2015 г. от заседание на Висшия съдебен съвет  и на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП след сключване на договора за обществената поръчка, от набирателната сметка на ВСС да бъдат възстановени гаранциите за участие на следните участници: 
	Абати АД  - .....;
	Информационно обслужване АД - .....



43. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 04.06.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 04.06.2015 г.

1. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за авариен ремонт на водопроводна мрежа, тоалетни и сървърно помещение.
2. Решение на Висш съдебен съвет по доп. т. 1 от протокол № 29/28.05.2015 г.
3. Окончателно плащане по договор № 45-06-013/27.02.2015 г. между ВСС и „.....” ЕООД с предмет на услугата – „Разработване на Методика за контрол и проверка на статистическите данни – отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България и обучение на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ за прилагането й” по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ”, договор с рег. № С 13-24-1/13.03.2014 г. финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
4. Необходимост от сключване на анекс към договор за обслужване по трудова медицина.


44. 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 04.06.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
2. Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Перник с вх. № 11-06-571/18.05.2015 г. с искане за обзавеждане на съдебна зала с прилежащите съвещателна стая и кабинети.
3. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. модули за „мрежово принтиране и сканиране” към 3 бр. копирни машини.
4. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.
 5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютри, 5 бр. монитори и 10 бр. UPS.
6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за кабинет на председателя.
7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за възстановяване на средства за спешно извършен авариен ремонт на копирна машина.
9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.

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

2.1. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2015 г. от § 10-00 „Издръжка” в § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2.2. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.





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






