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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            П Р О Т О К О Л   №  1
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 6 януари 2015 г.




ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Михаил Кожарев - председател
Димитър Узунов 
Румен Георгиев 


ОТСЪСТВАТ: Каролина Неделчева и Камен Иванов


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.

Разни.

2. ОТНОСНО: Абонаментна поддръжка на системата за пожароизвестяване за нуждите на ВСС и неговата администрация.
Доклад от Мария Ламбрева – мл. експерт – юрисконсулт в отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „ПРОТЕХ” АД договор за предоставяне на абонаментна поддръжка на системата за пожароизвестяване за нуждите на ВСС и неговата администрация за срок от две години при запазване на условията на договора.


3. 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 „СИЕНСИС” 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.


4. ОТНОСНО: Писмо с вх. № 11-06-1110/18.12.2014 г. от председателя на Окръжен съд гр. Видин относно неизпълнение на задължение по договор на ЗАК „............” АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмо с вх. № 11-06-1110/18.12.2014 г. от председателя на Окръжен съд гр. Видин относно неизпълнение на задължение по договор на ЗАК „...........” АД.
2. ИЗПРАЩА копие от писмото на Комисия за финансов надзор, представляваща специализиран държавен орган, осъществяващ надзор върху застрахователната система и охраняващ интересите на застрахованите лица, за запознаване и проверка по изнесените данни за бездействие от страна на застрахователя.

5. ОТНОСНО: Молба вх. № 11-04-330/18.12.2014 г. от ...... – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд относно неизплатено дължимо застрахователно обезщетение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение молба вх. № 11-04-330/18.12.2014 г. от ..... – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд относно неизплатено дължимо застрахователно обезщетение.
2. ИЗПРАЩА копие от писмото на Комисия за финансов надзор, представляваща специализиран държавен орган, осъществяващ надзор върху застрахователната система и охраняващ интересите на застрахованите лица, за запознаване и проверка по изнесените данни за бездействие от страна на застрахователя.


6. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-2172/16.12.2014 г. от зам. председател на Районен съд гр. Благоевград относно тълкуването на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнително трудово възнаграждение от 2011 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. По поставените въпроси Комисия „Бюджет и финанси” ще се произнесе след становище на Комисия по правни въпроси.
2. Решението по т. 1 да се изпрати на Комисия по правни въпроси.


7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. София за определяне на допълнително възнаграждение на ......... – административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца с присъдена образователна и научна степен „доктор” по „Наказателно право”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ на ......... – административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца, да бъде определено допълнително парично възнаграждение, в размер на 10 % към определената индивидуална работна заплата за придобита научна степен „доктор”, считано от датата на взимане на решение. 


8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Дупница за определяне на допълнително възнаграждение на ....... - прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница с присъдена образователна и научна степен „доктор” по наказателен процес.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ на .......... - прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, да бъде определено допълнително парично възнаграждение, в размер на 10 % към определената индивидуална работна заплата за придобита научна степен „доктор”, считано от датата на взимане на решение. 


9. ОТНОСНО: Проведено емпирично проучване от ...... - началник отдел „Счетоводство” на Върховния касационен съд и докторант към катедра „Счетоводство и анализ” на Университета за национално и световно стопанство на тема „Разбиране и значение на организацията на счетоводството в органите на съдебната власт”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение проведеното емпирично проучване от ...... - началник отдел „Счетоводство” на Върховния касационен съд и докторант към катедра „Счетоводство и анализ” на Университета за национално и световно стопанство на тема „Разбиране и значение на организацията на счетоводството в органите на съдебната власт”.


10. ОТНОСНО: Постъпило заявление по ЗДОИ с вх. № 04-00-229/19.12.2014 г. от ......, вестник Монитор, за предоставяне на информация относно направените разходи за съдебни експертизи за 2013 г. и 2014 г., броя на делата по които са направени разходите, вида на експертизите по които са изплатени най-много средства и техния размер, размера на бюджета на съдилищата за експертизи и необходимостта от актуализация, както и налице ли е недостиг на експерти и в кои специалности.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ИЗРАЗЯВА положително становище по заявлението на ........, вестник Монитор за получаване на достъп до обществена информация по заявление с рег. № 61/19.12.2014 г., като намира искането за допустимо и основателно.
2. На основание т. 10 от Раздел III Срокове и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация от Вътрешните правила за достъп до обществена информация във ВСС, заявлението за достъп до обществена информация с рег. № 61/19.12.2014 г. да бъде изпратено до органите на съдебната власт за отговор по всички въпроси. Отговорите следва да се предоставят на ......., вестник Монитор при спазване на разпоредбите на ЗДОИ.
3. Изпраща решението на комисията на отговорното лице по ЗДОИ за предприемане на действия по реда на Вътрешните правила за достъп до обществена информация във ВСС.  


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


11. ОТНОСНО: Указания до органите на съдебната власт относно изготвяне и представяне на годишните финансови отчети за 2014 г., изготвени в съответствие с изискванията на Министерство на финансите с ДДС № 14/12.12.2014 г. и ДДС № 16/13.12.2014 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 :

ОДОБРЯВА проект на писмо относно изготвяне и представяне на годишните финансови отчети на органите на съдебната власт за 2014 г.


12. ОТНОСНО: Създаване на централизиран фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. СЪЗДАВА централизиран фонд СБКО за отпускане на помощи на магистрати и съдебни служители през 2015 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 13.02.2015 г.


13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Тутракан за смяна на обслужващата банка „.....” АД, считано от 09.01.2015 г., изпратено от главния секретар на Прокуратура на Република България.
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 банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районна прокуратура гр. Тутракан да се обслужват от „..........” АД, считано от 09.01.2015 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районна прокуратура гр. Тутракан. 


14. 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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати ....... с ДДС по договор № 45-06-043/23.07.2014 г. между ВСС и ДЗЗД „.........” с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност”, който е сключен в изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС“, по договор за безвъзмездна помощ КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. 
Сумата да се изплати със средства от МФ. 


15. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 1/06.01.2015 г., т. 3 относно командироване на Соня Найденова – представляващ ВСС и председател на КМД за участие във Втората среща на експертна група по проект на ЕМСС „Независимост и отчетност на съдебната власт”, която ще се проведе в периода 25-27 януари 2015 г., в Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Соня Найденова – представляващ ВСС и председател на комисия „Международна дейност” за участие в заседание на експертна група в рамките на проекта на ЕМСС „Независимост и отчетност на съдебната власт”, която ще се проведе в периода 25 - 27 януари 2015 г., в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи, разходите за две нощувки, разходите за дневни пари за три дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС. Пътуването ще се извърши със самолет.


16. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 54/22.12.2014 г., т. 10 във връзка с получена покана от Генерална дирекция „Правосъдие” на Европейската комисия относно предстояща среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 13 януари 2015 г. в гр. Брюксел, Белгия.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС за участие в среща на контактните точки на националните съдебни системи, която ще се проведе в периода 12 – 13 януари 2015 г., в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи са за сметка на Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за една нощувка, разходите за дневни пари за два дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на ВСС.


17. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 08.01.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 08.01.2015 г.

1. Абонаментна поддръжка на системата за пожароизвестяване за нуждите на ВСС и неговата администрация.
2. Необходимост от осигуряване на антивирусен софтуер за съдилищата в Република България.
3. Предложение от административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. София за определяне на допълнително възнаграждение на ........ – административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца с присъдена образователна и научна степен „доктор” по „Наказателно право”.
4. Предложение от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Дупница за определяне на допълнително възнаграждение на ........ - прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница с присъдена образователна и научна степен „доктор” по наказателен процес.
5. Създаване на централизиран фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители за 2015 г.
6. 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”.





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

