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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  2
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 20 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”, Гинка Георгиева – ръководител сектор „ССС” и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

При обсъжданията по точка 24 присъстваха: Михаил Кожарев, Юлия Ковачева, Галина Карагьозова, Мария Кузманова и Калин Калпакчиев – членове на ВСС.
От администрацията на ВСС присъстваха: Мая Атанасова – гл. експерт – юрисконсулт, Румен Митев – началник отдел „Статистически анализ и обработка на данни” и Мирослава Чирпъкова – началник отдел.


1. ОТНОСНО: Съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за бюджетната процедура за 2017 г.


2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

Одитни доклади.

10. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Раднево.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Раднево.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Раднево.
3. Одобрява изпълнението на препоръките от плана за действие, съгласно представената писмена информация с изключение на т. 1.1., т. 2.1., т. 2.2. и т. 4, чиито срокове не са изтекли.

Разни.

12. ОТНОСНО: Доклад от Мария Кузманова – член на ВСС и ръководител проект относно изпълнението и верифицирането на разходите по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ” , по Оперативна програма „Административен капацитет”, с рег. № С 13-24-1/13.03.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклада от Мария Кузманова – член на ВСС и ръководител проект относно изпълнението и верифицирането на разходите по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ” , по Оперативна програма „Административен капацитет”, с рег. № С 13-24-1/13.03.2014 г.
 

13. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Сливен относно сключване на договор за банково обслужване на бюджетните и набирателната сметка на съда с Първа инвестиционна банка, считано от 01.02.2016 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 :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен, при спазване решенията на Висшия съдебен съвет по протоколи №№ 20/22.06.2005 г. и 53/19.12.2006 г., и указанията на Министерство на финансите и Българска Народна Банка.


14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Момчилград за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.
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 Районен съд гр. Момчилград 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 Районен съд гр. Момчилград, 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.


15. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-04-015/14.01.2016 г. от председателя на Апелативен съд гр. Бургас относно увеличаване щата на съда с една щатна бройка за съдия в Наказателно отделение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до произнасяне на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт.


16. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-055/13.01.2016 г. от председателя на Районен съд гр. Балчик относно награда на основание чл. 358а от ЗСВ на служител в Районен съд гр. Балчик за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. Балчик относно изплащане на парична награда на основание чл. 358а, ал. 1 във връзка с ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
2. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд гр. Балчик да поощри съдебния деловодител на основание чл. 358а, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 от ЗСВ.
Мотиви: Предвид рестриктивния бюджет на съдебната власт няма предвидени финансови средства за поощряване на магистрати и съдебни служители с парични награди.


18. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно проект на Кодекс за административните нарушения и наказания, изпратено от Комисия по правни въпроси, за становище.
Отложена по протокол № 1/13.01.2016 г. на КБФ, за запознаване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. С оглед изключително краткия срок за изразяване на обосновано становище по предложения законопроект на Кодекс за административните нарушения и наказания, членовете на Комисия „Бюджет и финанси” са в невъзможност да изразят становище.
2. Изпраща решението на Комисия по правни въпроси, по компетентност.


19. ОТНОСНО: Писмо от Световната банка относно резултати от проведено посещение на екипа на Световната банка, в периода 8-11 декември 2015 г. ведно с приложени дейности, които да бъдат включени в Споразумение за възмездни консултантски услуги (ВКУ), изпратено от комисия „Международна дейност”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Световната банка относно резултати от проведено посещение на екипа на Световната банка, в периода 8-11 декември 2015 г. ведно с приложени дейности, които да бъдат включени в Споразумение за възмездни консултантски услуги (ВКУ).


20. ОТНОСНО: Проект на решение по Заявление за достъп до обществена информация с рег. № 4/12.01.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на решение по Заявление за достъп до обществена информация с рег. № 4/12.01.2016 г.


21. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-06-082/18.01.2016 г. от Окръжен съд гр. Варна относно минималните стандарти за оборудване на пресофис и необходими информационни масиви в съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от Окръжен съд гр. Варна относно минималните стандарти за оборудване на пресофис и необходими информационни масиви в съдебната власт на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”, по компетентност.


22. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 04-00-303/18.12.2015 г. от Министерство на правосъдието до Районен съд гр. Червен бряг с предложения по дефекти и недостатъци по покрив и ВК мрежа на сградата, описани от страна на съда, и предложения за тяхното отстраняване, с копие до Висшия съдебен съвет. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо с вх. № 04-00-303/18.12.2015 г. от Министерство на правосъдието до Районен съд гр. Червен бряг с предложения по дефекти и недостатъци по покрив и ВК мрежа на сградата, описани от страна на съда, и предложения за тяхното отстраняване, с копие до Висшия съдебен съвет. 


24. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 62/16.12.2015 г. от заседание на ВСС относно приемане на Правила за оценка на натовареността на съдиите, за съвместно разглеждане с КПКИТС и КАОСНОСВ.
На съвместното заседание на КБФ, КПКИТС и КАОСНОСВ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор със „....” ЕООД за изпълнение на дейности по реализация и внедряване на информационна система за управление на информацията за натовареността на съдилищата, в съответствие с предложената ценова оферта на изпълнителя.
Мотиви: Решение на ВСС по протокол №62/16.12.2015г., т.9
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


25. ОТНОСНО: Съгласуване на пътни карти към Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА пътните карти към Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система със следната забележка:
 в Стратегическа цел 3 – Специфична цел 4: Въвеждане на инструменти за дългосрочно планиране – т. 3.4.8 да се включи ВСС като водеща отговорна институция.


26. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за IV-то тримесечие на 2015 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява направените разходи за командировки на Членовете на Висшия съдебен съвет за IV-то тримесечие на 2015 г. 
2. Одобрява направените разходи за командировки на Главния прокурор на РБългария за IV-то тримесечие на 2015 г.
3. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на Директора на Националния институт на правосъдието от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за IV-то тримесечие на 2015 г.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство” и закупуване на програмна система „JES”.
Извлечение от протокол № 3/19.01.2016 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Районен съд гр. Костинброд да извърши разход в размер на ....., от които ..... необходими за внедряване на софтуерен продукт САС „Съдебно деловодство” и ..... за закупуване на програмна система „JES”.
Сумата от ..... да бъде включена при разработването на бюджета на Районен съд гр. Костинброд по § 53-00 „Придобиване на НДА” за 2016 г.


28. ОТНОСНО: Правилник за финансиране и отчитане дейността на учебните и почивните бази на органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Финанси и бюджет” да организира работна среща за актуализация на Правилника за финансиране и отчитане дейността на учебните и почивните бази на органите на съдебната власт с Прокуратура на Република България, Върховен касационен съд и Върховен административен съд. 


30. ОТНОСНО: Доставка на квалифицирани електронни подписи (КЕП) за нуждите на ВСС.
Доклад от Красимира Василева – началник отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за подновяване на доставените от „........” АД квалифицирани електронни подписи за нуждите на ВСС. 

                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
31. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 20.01.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 20.01.2016 г.

1. Съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2017 г.


32. 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 21.01.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:


1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г.

4. Одитни доклади.

4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Раднево.

5. Разни

5.1. Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за IV-то тримесечие на 2015 г. 

5.2. Проект на решение относно приемане на Правила за оценка на натовареността на съдиите.





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








