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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  1
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 13 януари 2016 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”, 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.

1. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2015 г. във връзка с писмо с вх. № 04-01-059/23.12.2015 г. на Министерство на труда и социалната политика.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2015 г. на основание чл. 112, ал. 3 и чл. 113, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № 04-01-059/23.12.2015 г. от Министерство на труда и социалната политика, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ....
УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ общо с ....
в т.ч. по показатели:
Трансфери между бюджети (нето) с ....
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с ...
II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с ....
Функция „Отбрана и сигурност” с ....
Група „Съдебна власт” с ....
в т.ч. по показатели:
Текущи разходи с ....
Персонал с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и на съдебната власт в размер на ..... съгласно писмо на Министерство на труда и социалната политика с изх. № 0413-951/23.12.2015 г. /вх. № 04-01-059/ от 23.12.2015 г.


2. ОТНОСНО:Утвърждаване на бюджетите на почивните и учебни бази на органите на съдебната власт към 31.12.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА бюджетите на почивните и учебните бази на органите на съдебната власт към 31.12.2015 г., съгласно приложението.


3. ОТНОСНО: Корекция на бюджетите на органите на съдебната власт за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА компенсирани промени по бюджетите на органите на съдебната власт за 2015 г., съгласно приложение № 1.
2. УТВЪРЖДАВА бюджети на органите на съдебната власт към 31.12.2015 г., съгласно приложение № 2.


4. ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализиран бюджет на съдебната власт за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Утвърждава промени по бюджета на съдебната власт за 2015 г., по приходите и по разходите /Приложения №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4/,  както следва:
І. По приходите:
1. Приходи от дейността на органите на съдебната власт – ....
2. Субсидия от Републиканския бюджет (без трансфери към НОИ) -  .....
3. Трансфери за осигурителни вноски и данък върху доходите на физически лица – .....
5. Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост -                                          ......	
ОБЩО  -  .....
ІІ. По разходите:
1. Разпределени по бюджетите на органите на съдебната власт – ....
ОБЩО -  .....
2. Възлага на директор дирекция "Финанси и бюджет" на основание чл. 113, ал. 7 от Закона за публичните финанси да уведоми министъра на финансите за актуализирания бюджет на съдебната власт към 31.12.2015 г.


5. ОТНОСНО: Решение № 1025 на Министерски съвет от 28 декември 2015 г. за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г., одобрена с Решение № 847 на Министерския съвет от 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА за сведение промените в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 г., одобрена с Решение № 847 на Министерския съвет от 2015 г., съгласно приложението.


6. ОТНОСНО: Писмо от Министерски съвет на РБ с изх. № К 14-24-1/23.12.2015 г. и писма на Националния институт на правосъдието с изх. № 05-00-01/05.01.2016 г. и 05-00-06/11.01.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде възстановена на УО на ОПАК сумата в размер на ....., която се явява разлика между отпуснатите и реално изразходвани средства по верификция на окончателно искане на плащане по договор № К14-24-1/24.07.2014 г. по ОПАК – проект „Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници”.
Средствата да бъдат осигурени от преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 година.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход от Националния институт на правосъдието в размер на ..... необходим за окончателно изплащане на дължими възнаграждения, данъци и осигурителни вноски на екипа на управление по проект „Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници”.
Средствата да бъдат осигурени от преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 година.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде изразходвана сумата в размер на ....., която се явява като салдо по сметка 4682, офис 151 в счетоводната програма на Националния институт на правосъдието по проект „Пилотиране на дистанционен обучителен курс по антидискриминация на Програма „Обучение по права на човека за юристи” на Съвета на Европа, съгласно подписано споразумение за изпълнение на проект по Фонд за двустранни отношения на Програма BG14, с рег. № 93-00-258/14.05.2015 г. Норвежки финансов механизъм.
Средствата да бъдат осигурени от преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 година.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде изразходвана сума в размер на ....., която се явява като салдо по сметка 4682, офис 150 в счетоводната програма на Националния институт на правосъдието по проект „Европейско съдебно сътрудничество в областта на киберпрестъпленията”.
Средствата да бъдат осигурени от преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 година.
5. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт, които са бенефициенти по международни и европейски проекти да обърнат внимание на отговорните длъжностни лица за стриктно спазване на финансовата дисциплина при изпълнението им.


7. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд гр. Силистра с вх. № 11-06-030/08.01.2016 г. с искане за отпускане на средства по бюджета за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Окръжен съд гр. Силистра да извърши разход по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на ..... за изплащане на възнаграждение за участие през 2015 г. на магистрат в състава на конкурсна комисия за младши съдии.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2016 г.


8. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Пловдив с вх. № 11-11-002/06.01.2016 г. с искане за отпускане на средства за ремонт на климатична инсталация – доставка и монтаж на компресор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Административен съд гр. Пловдив да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... за ремонт на климатична инсталация – доставка и монтаж на компресор.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2016 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Районен съд гр. Ихтиман да извърши разход в размер на ..... за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство”
Сумата от ..... да бъде включена при разработването на бюджета на Районен съд гр. Ихтиман по § 53-00 „Придобиване на НДА” за 2016 г.

Одитни доклади.

10. ОТНОСНО: Утвърждаване на годишния план за дейността по вътрешен одит през 2016 година на дирекция „Вътрешен одит”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОТЛАГА утвърждаването на годишния план за дейността по вътрешен одит през 2016 година на дирекция „Вътрешен одит” до приключване на проверката от Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Съдебна администрация”.


11. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно извършена проверка в Районен съд гр. Мадан на основание решение по протокол № 41/01.10.2015 г., т. 68 на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема констатациите и препоръките изложени в доклада за извършената проверка в Районен съд гр. Мадан на основание решение по т. 68 от протокол № 41 от заседание на ВСС, проведено на 01.10.2015 г.


12. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1506 в Районен съд гр. Ямбол.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Ямбол.
2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за изпълнение на препоръката дадена по т. 1 от одитния доклад.
3. Одобрява изпълнението на останалите препоръки, съгласно предоставената писмена информация.

Разни.

13. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-02-172/28.12.2015 г. от председателя на Върховен административен съд относно определяне на дължимо обезщетение на освободен съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентност на административния ръководител на Върховен административен съд.


14. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Софийски районен съд на неправилно конфискуван депозит за особен представител.
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 Софийски районен съд да възстанови с код 90 по набирателната си сметка депозит за особен представител в размер на ....


15. ОТНОСНО: Писмо от Соня Найденова – представляващ ВСС за определяне приоритетите на работа на ВСС за 2016 г. и провеждане на работно обсъждане.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА на 20 януари 2016 г. /сряда/ от 13.30 ч. да се проведе работно обсъждане относно приоритетите на работа на ВСС за 2016 г.


ОБЕДИНЯВА т. 16 и т. 20 от дневния ред.
16. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 62/16.12.2015 г. от заседание на ВСС относно приемане на Правила за оценка на натовареността на съдиите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност да се проведе съвместно заседание на 20.01.2016 г. в 10.45 часа за изготвяне на предложение на проект на решение на ВСС за стартиране на процедура и сключване на договор за Система за управление на информацията за натовареността на съдилищата.


17. ОТНОСНО: Доклад от Димитър Тончев – главен секретар на ВСС относно извършена проверка на място по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление и повече прозрачност в дейността на съдебната система” с рег. № К 13-15-1/04.12.2013 г. по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Димитър Тончев – главен секретар на ВСС относно извършена проверка на място по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление и повече прозрачност в дейността на съдебната система” с рег. № К 13-15-1/04.12.2013 г. по ОПАК.


18. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Комисията по правни въпроси към 43-то Народно събрание относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, изпратено от Комисия по правни въпроси, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕДЛАГА да се създаде ал. 7 към чл. 7г:
„Ал. 7. Разпоредбите на този член не се прилагат по отношение на органите на съдебната власт.”
Мотиви:
Бюджетът на съдебната власт е независим. Посредством осъществяването на контрол върху бюджетния процес на органите на съдебната власт от орган на изпълнителната власт се нарушава чл. 117 от Конституцията прокламиращ независимостта на съдебната власт и нейния бюджет.
2. Решението на комисията да се изпрати на Комисия по правни въпроси.


19. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно проект на Кодекс за административните нарушения и наказания, изпратено от Комисия по правни въпроси, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА за запознаване с писмото от Министерство на правосъдието относно проект на Кодекс за административните нарушения и наказания.


20. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 48/22.12.2015 г. от заседание на КПКИТС относно система за управление на информацията за натовареността на съдилищата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Обединена с т. 16 от протокола.


21. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 48/22.12.2015 г. от заседание на КПКИТС относно предложение от „....” АД, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА по преценка на административните ръководители на органите на съдебната власт и в рамките на утвърдените им бюджети да извършат разходи за абонамент за право на ползване на европейски продукт EuroCases.
Решението да се изпрати на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС, по компетентност.


22. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 47/15.12.2015 г. от заседание на КПКИТС във връзка с писмо от „....” АД относно договорни отношения с ВСС за удостоверителни услуги, в частност за издаване и поддържане на удостоверения за квалифициран електронен подпис.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС да изготви доклад за следващо заседание на комисията.


23. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 51/23.12.2015 г. относно участие на г-жа Соня Найденова – представляващ ВСС и член на Изпълнителния борд на ЕМСС, в следващата среща на Борда, която ще се проведе на 8 февруари 2016 г., в гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована г-жа Соня Найденова – представляващ ВСС и член на Изпълнителния борд на ЕМСС за участие в среща на Борда, за периода 8  - 9 февруари 2016 г., в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи, разходите за нощувка, разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


24. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 1/06.01.2016 г. относно определяне на участници в среща на проектния екип на ЕМСС по проект „Стандарти VI – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление”, която ще се проведе на 21 и 22 януари 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в срещата на проектния екип на ЕМСС по проект „Стандарти VI – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление”, за периода 20 – 23 януари 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия.
- Елка Атанасова – член на ВСС, определен за участие в проектен екип на ЕМСС за 2015-2016 г. по проект „Стандарти VI – стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление”;
- Малина Стефанова – преводач от български на английски език и обратно.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводача, са за сметка на Висшия съдебен съвет. 


25. ОТНОСНО: Писмо от Министъра на правосъдието относно Плана за действие за изпълнение на препоръките на ЕК от Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвет относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от 28 януари 2015 г., предоставено от комисия „Международна дейност”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министъра на правосъдието относно Плана за действие за изпълнение на препоръките на ЕК от Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвет относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от 28 януари 2015 г. 


26. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 51/23.12.2015 г. във връзка с писмо от съдия Богдана Желявска – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела относно възникнал проблем с отчитане на командировката в гр. Брюксел, Белгия, за периода 15 -17 октомври 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изпълни решение на ВСС по протокол № 50/08.10.2015 г., т. 93.


27. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 1/06.01.2016 г. във връзка с писмо от съдия Богдана Желявска – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела относно решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 51/23.12.2015 г., т. 10.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в Годишната среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за периода 20 – 23 януари 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия.
- Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела;
- Рената Мишонова – Хальова – съдия в Окръжен съд гр. Враца и член на Национална съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България.
2. Пътните разходи и разходите за една нощувка са за сметка на организаторите на срещата. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за нощувки по фактически размер, дневни пари, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет.


28. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-06-034/08.01.2016 г. от председателя на Софийски градски съд относно възнаграждението на съдебните заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от председателя на Софийски градски съд на Министерство на правосъдието с препоръка поставеният въпрос да бъде взет предвид при изготвяне на Наредбата за съдебните заседатели. 


29. ОТНОСНО: Жалба вх. № 94-00-004/05.01.2016 г. от адв. .... от САК против административната организация на дейността в Пловдивския съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение жалбата от адв. .... от САК против административната организация на дейността в Пловдивския съд.
 

30. ОТНОСНО: Писмо вх. № 03-00-069/23.12.2015 г. от директора на дирекция „Добро управление” и ръководител на УО на ОПДУ относно провеждане на одит и инвентаризация на информационната и комуникационна инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие” във връзка със създаване на условия за изпълнение на стратегически проекти за е-правосъдие.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТТЕГЛЯ т. 30 от дневния ред.


31. ОТНОСНО: Получени бележки от Министерство на правосъдието по доклад „Карта на съдебните производства в България”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Предлага авторът на доклада да промени заглавието на същия, тъй като понятието „съдебните производства” означава, в съдържанието на доклада и извършения от него анализ, да е направен такъв за всички видове съдебни производства в България. Докладът съдържа анализ само на два вида съдебни производства – бързи производства по търговски спорове и заповедни производства, които естествено не изпълват понятието „всички съдебни производства в България”.
2. Видно от източниците на информация, ползвани от съставителите на доклада, същите са неофициални и не са достоверни. Съобразявайки становището на Инспектората, изпратено до Висшия съдебен съвет във връзка с този доклад, входирано на 30.11.2015 г., Инспекторатът, като компетентен орган, обобщаващ информацията и проверяващ съдилищата, включително и цитираните в доклада, не е констатирал тези пропуски в работата на посочените съдилища. Напротив, от стр. 2, първи абзац от писмото на Инспектората, такива пропуски в районните съдилища Благоевград, Ихтиман не са установени. За това, препоръчваме при изготвянето на доклада и евентуално публикуването му в окончателен вид, същият да се позовава на първична официална информация от компетентните органи, в случая за България, за съдебната система, това е Инспектората към Висшия съдебен съвет.
3. Предлага на Комисия „Международна дейност” да организира съвместен форум - дискусия по доклада, на който да вземат участие представители на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, Министерство на правосъдието и представителя на Световната банка за България.
4. Решението да се изпрати на Комисия „Международна дейност” по компетентност.


32. ОТНОСНО: Писмо вх. № 96-00-726/21.12.2015 г. от председателя на Съюза на юристите в България относно провеждане на Кръгла маса на тема: „Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) в България – предизвикателства и перспективи”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ..... за провеждане на Кръгла маса на тема: „Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) в България – предизвикателства и перспективи”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


35. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия4 в Окръжните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия” в Окръжните съдилища да се изплатят съгласно приложената поименна справка, от Апелативните съдилища, както следва:
- Апелативен съд гр. София – .....
- Апелативен съд гр. Пловдив – ......
- Апелативен съд гр. Варна – ......
2. Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.


36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с официалното откриване на сградата на съдебната палата в гр. Перник, което ще се състои в края на м. януари 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Административен съд гр. Перник да извърши разход в размер на ..... за представителни цели, във връзка с официалното откриване на сградата на съдебната палата в гр. Перник в края на м. януари 2016 г.
Сумата от ..... да бъде включена при разработването на бюджета на Административен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка” за 2016 г.
 

37. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 96-00-016/11.01.2016 г. от ......

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Стара Загора да извърши разход в размер на ...... за погасяване на задължение към ......
Средствата в размер на ...... да бъдат предвидени при разработване на бюджета на Районен съд гр. Стара Загора за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.


38. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти на Висшия съдебен съвет към 31.12.2015 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 :

ПРЕДОСТАВЯ на отдел „Европейски и международни програми и проекти” Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПАК и Норвежкия финансов механизъм от Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 31.12.2015 г.


39. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за предоставяне на лек автомобил „....” с рег. № ..... за нуждите на Областно звено „Охрана” гр. Благоевград.
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:
На основание чл. 11, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил „....” с рег. ...., числящ се на Апелативен съд гр. Велико Търново да се предостави безвъзмездно за управление на Министерство на правосъдието, за нуждите на Областно звено „Охрана” гр. Благоевград.
2. ВЪЗЛАГА на председателя на Апелативен съд гр. Велико Търново да предприеме действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.


40. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за предоставяне на лек автомобил „....” с рег. № .... за нуждите на ГД „Охрана” към Министерство на правосъдието.
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:
На основание чл. 11, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ лек автомобил „....” с рег. № ...., числящ се на Апелативен съд гр. Пловдив да се предостави безвъзмездно за управление на Министерство на правосъдието, за нуждите на Главна дирекция „Охрана”.
2. ВЪЗЛАГА на председателя на Апелативен съд гр. Пловдив да предприеме действия за прехвърляне и пререгистрация на служебния автомобил.


41. ОТНОСНО: Необходимост от осигуряване на антивирусен софтуер за съдилищата в Република България.
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 представляващия Висшия съдебен съвет да подпише със „....” АД договор за осигуряване на компютърна антивирусна защита за нуждите на съдилищата в Република България за срок от една година, при запазване на условията на договора.


42. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-04-375/11.01.2016 г. от председателя на Апелативен съд гр. Бургас в изпълнение на Решение на ВСС по протокол № 63/17.12.2015 г., т. 59.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от председателя на Апелативен съд гр. Бургас.


43. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 1/05.01.2016 г. от заседание на комисия „Публична комуникация” относно искане от .... с представител .... за интервю с представител на КПЕПК, във връзка със заповед на председателя на Софийски районен съд и по повод материал в „Канал 3”, за становище.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА преписката на комисия „Публична комуникация”, тъй като не е от компетентността на комисия „Бюджет и финанси”.



46. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно командироване на участници в обучение в Европейския съд по правата на човека с цел по-доброто познаване от страна на представители на българската съдебна система на функционирането и практиката на ЕСПЧ, което ще се проведе в периода 22-24 февруари 2016 г. в гр. Страсбург, Република Франция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. КОМАНДИРОВА за участие в обучение в Европейския съд по правата на човека с цел по-доброто познаване от страна на представители на българската съдебна система на функционирането и практиката на ЕСПЧ, за периода 21-25 февруари 2016 г. в гр. Страсбург, Република Франция:
- Николай Валентинов Пачевски – прокурор в Окръжна прокуратура - гр. Плевен;
- Мирослав Минчев Маринов – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - гр. Русе;
- Милена Атанасова Любенова –прокурор в  Окръжна прокуратура - гр. Добрич;
- Светослав Здравков Маринчев – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Бургас;
- Кремена Пламенова Господинова – Димитрова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. София; 
- Моника Любомирова Цветкова – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Перник;
- Илиан Руменов Благоев – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Велико Търново; 
- Георги Илиев Пенев – прокурор в Окръжна прокуратура –  гр. Пловдив;
- Орлин Димитров Куздов – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Шумен;
- Йорданка Миткова Чанкова – прокурор в Софийска градска прокуратура; 
- Людмила Христова Рачева – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Габрово;
- Венета Иванова Минева – младши прокурор в Районна прокуратура –гр. Сливен;    
-  Владимир Николов Шейтанов – прокурор в Районна прокуратура  - гр. Кюстендил;
- Ивелин Боянов Борисов – младши прокурор в Районна прокуратура  - гр. Добрич;
- Александър Руменов Лозанов – прокурор в Районна прокуратура – гр. Бяла Слатина;
- Ивайло Володиев Илиев – заместник районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Дупница; 
- Яница Николова Колева – прокурор в Районна прокуратура - гр. Нова Загора;
- Божидар Илиев Елкин – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Хасково;
- Невена Яворова Зартова – заместник районен прокурор на Софийска районна прокуратура;
- Стоян Димитров Павлов – прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък;
- Станислав Георгиев – заместник председател на Апелативен съд - гр. Пловдив;
- Миглена Тенева Тянкова – председател на Окръжен съд – гр. Хасково; 
- Иван Георгиев Калибацев – председател на Районен съд - гр. Пловдив; 
- Емилия Костадинова Нашева- заместник председател на Апелативен съд - гр. Бургас; 
- Боряна Ангелова Димитрова – председател на Окръжен съд - гр. Бургас;
- Светлана Димитрова Митрушева-Атанасова – председател на Районен съд – гр. Ямбол;
- Анета Николова Братанова – заместник председател на Апелативен съд - гр. Варна;
- Павлина Георгиева Димитрова – съдия в Апелативен съд – гр. Варна;
- Мария Кирилова Терзийска – заместник председател на Окръжен съд – гр. Варна; 
- Янко Манолов Янев - председател на Апелативен съд - гр. Велико Търново;
- Ивелина Тодорова Солакова - заместник председател на Окръжен съд – гр.Велико Търново;
- Кремена Николаева Големанова - съдия в Окръжен съд - гр. Габрово;
- Соня Димитрова Камарашка - председател на Районен съд – гр. Лом;
- Красимир Стефанов Маринов – съдия в Окръжен съд – гр. Перник;
- Десислава Пенчева Добрева – съдия в Софийски градски съд. 
2. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова за участие в обучение в Европейския съд по правата на човека с цел по-доброто познаване от страна на представители на българската съдебна система на функционирането и практиката на ЕСПЧ, за периода 21-25 февруари 2016 г. в гр. Страсбург, Република Франция:
- Руслана Христова Вълчева - старши експерт „международна дейност”, дирекция „Международна дейност” и координатор на проекта;
- Мартин Димитров Величков - главен експерт - юрисконсулт, отдел „НДПП”, дирекция „Правна”, процесуален представител на ВСС и правен експерт на проекта”;
- Деница Петрова Захариева - началник отдел „ДДВСС”, дирекция „Дисциплинарна дейност”, процесуален представител на ВСС и технически сътрудник на проекта;
- Ана Димитрова Топалова - главен експерт - юрисконсулт, дирекция „Дисциплинарна дейност” и процесуален представител на ВСС.
- Силвия Иванова Георгиева - младши експерт - юрисконсулт, дирекция „Дисциплинарна дейност” и процесуален представител на ВСС;
3. РАЗХОДИТЕ за пътни, дневни и квартирни пари, медицински застраховки и такси, свързани с настаняването, са за сметка на бюджета на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, осъществяван по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. Пътуването София - Страсбург - София ще се осъществи по маршрут, който ще бъде допълнително уточнен в заповедта за командироване. Всички разходи за път и настаняване в границите на Република България са за сметка на командированото лице. Средствата за дневни пари ще бъдат изплатени по банков път, в български лева, по посочени от участниците в обучението банкови сметки.
4. В случай че някое от командированите лица не може да вземе участие в обучението и не уведоми своевременно за това ВСС, дължи възстановяване на всички направени по командироването му разходи, освен в случаите, в които невъзможността се дължи на независещи от него причини.


47. ОТНОСНО: Водоохлаждащ въздушноохлаждаем агрегат (чилър), находящ се във вътрешния двор на съдебната палата гр. София, бул. „Витоша” № 2, както и 35 броя вентилаторни конвектори и 4 броя сплит системи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат предоставени безвъзмездно на Върховен касационен съд водоохлаждащ въздушноохлаждаем агрегат (чилър) BLUBOX ZETA 14.4 2002 HP/ST2PS/LN, 35 броя вентилаторни конвектори и 4 броя сплит системи от Министерство на правосъдието.
2. ПРЕПРАЩА по компетентност писмо изх. № 93-00-199/28.12.2015 г. на председателя на Върховен касационен съд за изготвяне на мотивирано предложение за необходимостта от безвъзмездно прехвърляне на дълготрайните активи.


48. ОТНОСНО: Автоматизиране процесите, протичащи в учебните и почивни бази на ПРБ, ВАС и ВКС.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ органите на съдебната власт, на които са предоставени за управление почивни и учебни бази да ползват софтуери „Калкулации” на други програмни продукти до разработването на такава функционалност в единния счетоводен продукт „Бизнес процесор ВР – Конто 66”.


49. ОТНОСНО: Създаване на централизиран фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители за 2016 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА/НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за създаването на Централизиран фонд СБКО за отпускане на помощи на магистрати и съдебни служители през 2016 г.
2. Източник за набиране на средствата в централизирания фонд СБКО са отчисленията в размер на 0,1 % от средствата за СБКО, начислявани върху средствата за работна заплата в органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаването на фонда с протокол от проведено общо събрание.
3. От средствата на централизирания фонд СБКО могат да се подпомагат само магистрати и съдебни служители от органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаване на фонда и представили протокол от проведеното общо събрание в срок до 01.02.2016 г.

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
50. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 14.01.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :


Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 14.01.2016 г.

1. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2015 г. във връзка с писмо с вх. № 04-01-059/23.12.2015 г. на Министерство на труда и социалната политика.

2. Утвърждаване на бюджетите на почивните и учебни бази на органите на съдебната власт към 31.12.2015 г.

3. Корекция на бюджетите на органите на съдебната власт за 2015 г.

4. Утвърждаване на актуализиран бюджет на съдебната власт за 2015 г.

5. Решение № 1025 на Министерски съвет от 28 декември 2015 г. за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г., одобрена с Решение № 847 на Министерския съвет от 2015 г.

6. Писмо от Министерски съвет на РБ с изх. № К 14-24-1/23.12.2015 г. и писма на Националния институт на правосъдието с изх. № 05-00-01/05.01.2016 г. и 05-00-06/11.01.2016 г.

7. Предложение от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за предоставяне на лек автомобил „....” с рег. № ... за нуждите на Областно звено „Охрана” гр. Благоевград.

8. Предложение от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за предоставяне на лек автомобил „....” с рег. № .... за нуждите на ГД „Охрана” към Министерство на правосъдието.

9. Необходимост от осигуряване на антивирусен софтуер за съдилищата в Република България.

10. Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно командироване на участници в обучение в Европейския съд по правата на човека с цел по-доброто познаване от страна на представители на българската съдебна система на функционирането и практиката на ЕСПЧ, което ще се проведе в периода 22-24 февруари 2016 г. в гр. Страсбург, Република Франция

11. Водоохлаждащ въздушноохлаждаем агрегат (чилър), находящ се във вътрешния двор на съдебната палата гр. София, бул. „Витоша” № 2, както и 35 броя вентилаторни конвектори и 4 броя сплит системи.

12. Създаване на централизиран фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители за 2016 г.


51. 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 14.01.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”

1.1. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „съдия4 в Окръжните съдилища.

2. Одитни доклади.

2.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно извършена проверка в Районен съд гр. Мадан на основание решение по протокол № 41/01.10.2015 г., т. 68 на ВСС.
2.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1506 в Районен съд гр. Ямбол.

3. Разни

3.1. Автоматизиране процесите, протичащи в учебните и почивни бази на ПРБ, ВАС и ВКС.





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






