

10




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  4
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 21 януари 2015 г.



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

ОТСЪСТВАЩИ: няма 

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


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

1. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджетите на почивните и учебните бази на органите на съдебната власт към 31.12.2014 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 31.12.2014 г., съгласно приложението.


2. ОТНОСНО: Корекция на бюджетите на органите на съдебната власт за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УВЕЛИЧАВА бюджетите на органите на съдебната власт за 2014 г. с ....., съгласно приложение № 1, както следва:
1.1. По § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
1.2. По § 10-00 „Издръжка” с ......
1.3. По § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с ......
1.4. По § 52-00 „Придобиване на ДМА” с .....
1.5. По § 53-00 „Придобиване на НДА” с ......
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдилищата за 2014 г.
2. УТВЪРЖДАВА компенсирани промени по бюджетите на органите на съдебната власт за 2014 г., съгласно приложение № 1.
3. УТВЪРЖДАВА бюджетите на органите на съдебната власт към 31.12.2014 г., съгласно приложение № 2.


3. ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализиран бюджет на съдебната власт за 2014 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 2014 г., по приходите и по разходите /Приложения №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4/,  както следва:
І. По приходите:
1. Разпределен преходен остатък 2013 г. – .....
2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт – .....
3. Субсидия от Републиканския бюджет (без трансфери към НОИ) -  ......
4. 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 – ......
2. Дължими осигуровки за 2013 г. изплатени през 2014 г. -                                                                   .......
 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 31.12.2014 г.


4. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Районните 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 първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Районните съдилища да се изплатят съгласно приложените справки, от Районните съдилища:
Районен съд гр. Кърджали – ......
Районен съд гр. Варна – ......
Софийски районен съд – .......
2. Корекция по бюджетите на Районните съдилища ще бъде извършена след утвърждаване бюджетите на органите на съдебната власт за 2015 г.
3. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия в размер на ......, следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложената справка. 


5. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявени конкурси:
- за преместване в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура;
- за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Окръжните прокуратури;
- за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районните прокуратури.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявените конкурси:
- за преместване в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура на стойност ......
- за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Окръжните прокуратури на стойност ......
- за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районните прокуратури на стойност .......,
да се изплатят съгласно приложените справки, от Прокуратурата на РБ.
2. Корекция по бюджета на Прокуратурата на РБ ще бъде извършена след утвърждаване бюджетите на органите на съдебната власт за 2015 г.
3. Възнаграждението на хабилитираните членове на конкурсните комисии в размер на ......, следва да се изплатят от бюджета на Висш съдебен съвет за 2015 г., съгласно приложената справка. 

Одитни доклади.

10. ОТНОСНО: План за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит” във ВСС.
Докладна записка от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА план за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит” във ВСС през 2015 г.


11. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-14015 в Окръжен съд гр. Перник.

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 Окръжен съд гр. Перник.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.

Разни.

12. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 1/12.01.2015 г., т. 3 във връзка с писмо от председателя на Районен съд гр. Асеновград относно определяне на коефициент за ранг.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Коефициентът за ранг следва да съответства на заеманата длъжност, съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, утвърдена с решение на ВСС по протокол № 29/2012 г.
Решението да се изпрати на председателя на Районен съд гр. Асеновград.


13. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Софийски апелативен съд относно решение на ВСС по протокол № 37/31.07.2014 г., доп.т. 29 за определяне на допълнително месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на съдебните служители по чл. 340, ал. 3 от ЗСВ, изпратено от Комисия по правни въпроси.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на служители, които са назначени от един орган на съдебната власт в друг орган на съдебната власт следва да се изплаща от датата на решението на ВСС по протокол № 37/31.07.2014 год.
2. Решението да се изпрати на председателя на Софийски апелативен съд.



14. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 1/12.01.2015 г. във връзка с писмо от зам. председателя на Районен съд гр. Благоевград за изразяване на становище по въпроси, свързани с тълкуването на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнително трудово възнаграждение.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съгласува решение на Комисия по правни въпроси по протокол № 1/12.01.2015 г., обединени т. 10, т. 11 и т. 12.


15. ОТНОСНО: Доклад от Магдалена Лазарова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Магдалена Лазарова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”.


16. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Перник 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. Перник да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка и набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжен съд гр. Перник, във връзка с искането им за монтиране на два броя ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


18. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство” за нуждите на органите на съдебната власт – Централно управление и триста и шестдесет и две поделения” за възлагане на обществена поръчка.
Доклад от Диана Стоянова – ст. експерт юрисконсулт „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 организира и проведе процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство” за нуждите на органите на съдебната власт – Централно управление и триста и шестдесет и две поделения”, както и да сключи договор с избрания изпълнител за срок от 2 (две) години или да прекрати процедурата.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


20. ОТНОСНО: Съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2016 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 2016 г.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик за зала.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Административен съд гр. Пазарджик да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... за доставка и монтаж на климатик за зала.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изработка и монтаж на предпазни решетки на прозорците на партера.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Карнобат да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” в размер на ...... за изработка и монтаж на предпазни решетки на прозорците на партера.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


23. ОТНОСНО: Доклад от Румен Георгиев – ръководител проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт” относно възнаграждения за участие в работата на комисии за отваряне и разглеждане на постъпили оферти за участие в процедури по ЗОП.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати възнаграждение за участие в комисиите за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за възлагане на обществени поръчки с предмет: 1. „Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт” и 2. „Осигуряване на дейности за публичност по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт” от бюджета на ВСС в размер общо на ......


24. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с писмо от председателя на Районен съд гр. Червен бряг относно уточняване собствеността на сървър модел „Сървър тип Dell Power Edge 1850”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение писмо от председателя на Районен съд гр. Червен бряг относно уточняване собствеността на сървър модел „Сървър тип Dell Power Edge 1850”, сер. № J3Q0I2J с инв. № 7000005336.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ сървъри модел „Сървър тип Dell Power Edge 1850” предоставени от Министерство на правосъдието на органи на съдебната власт по проект ФАР BG2003/004-937.05.02 да бъдат заведени по баланса на Висшия съдебен съвет след становище на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за необходимостта от това.


25. ОТНОСНО: Писмо от УО на ОПАК относно проверка на място за устойчивост на постигнатите резултати по проект „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № КБ08-33-4-С/08.11.2008 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от УО на ОПАК относно проверка на място за устойчивост на постигнатите резултати по проект „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № КБ08-33-4-С/08.11.2008 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.


26. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 3/20.01.2015 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно планиране на длъжности за „младши съдии” в окръжните съдилища за 2015 г. и обявяване на конкурс за заемането им, по предложение на административните ръководители на органите на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проект на решение за планиране на длъжности за „младши съдии” в окръжните съдилища за 2015 г. и обявяване на конкурс за заемането им.


27. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 3/20.01.2015 г. от заседание на Комисията по предложенията и атестирането относно планиране на длъжности за „младши прокурори” в районните прокуратури за 2015 г. и обявяване на конкурс за заемането им, по предложение на главния прокурор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проект на решение за планиране на длъжности за „младши прокурори” в районните прокуратури за 2015 г. и обявяване на конкурс за заемането им.


28. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 22.01.2015 г.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 22.01.2015 г.


1. Утвърждаване на бюджетите на почивните и учебните бази на органите на съдебната власт към 31.12.2014 г.

2. Корекция на бюджетите на органите на съдебната власт за 2014 г.

3. Утвърждаване на актуализиран бюджет на съдебната власт за 2014 г.

4. План за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит” във ВСС.

5. Доклад от Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-14015 в Окръжен съд гр. Перник.

6. Организиране и провеждане на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство” за нуждите на органите на съдебната власт – Централно управление и триста и шестдесет и две поделения” за възлагане на обществена поръчка.

7. Съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2016 г.


29. 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 22.01.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Районните съдилища.

2. Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявени конкурси:
- за преместване в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура;
- за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Окръжните прокуратури;
- за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районните прокуратури.




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







