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   П Р О Т О К О Л   №  4
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  23 януари  2013 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 Цветанка Тиганчева – ст. експерт - юрисконсулт.


1. ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2012 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на 24.01.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт, съгласно Приложение № 1.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за сметка на преизпълнение на приходите, съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт със средства за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и по § 10-00 „Издръжка”, съгласно Приложение № 1.
4. УТВЪРДЖАВА бюджетни сметки на органите на съдебната власт към 31.12.2012 г., съгласно Приложение № 2.


2. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджетните сметки на почивните и учебните бази на органите на съдебната власт към 31.12.2012 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на 24.01.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА бюджетните сметки на почивните и учебните бази на органите на съдебната власт към 31.12.2012 г., съгласно приложението.

3. ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализиран бюджет на съдебната власт за 2012 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на 24.01.2013 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 2012 г., по приходите и по разходите /Приложения №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4/,  както следва:
І. По приходите:
1. Разпределен преходен остатък 2011 г. 
в т.ч трансфер към МП.
2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт.
3. Субсидия от Републиканския бюджет (без трансфери към НОИ.
4. Трансфери за осигурителни вноски.
5. Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на.
6. Трансфер към МП.	
ОБЩО .....
ІІ. По разходите:
1. Разпределени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт.
2. Дължими осигуровки за 2011 г. изплатени през 2012 г..
 ОБЩО ......
2. Възлага на директор дирекция "Финанси и бюджет" на основание чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет да внесе информация в Министерство на финансите за актуализирания бюджет на съдебната власт  към 31.12.2012 г. 


4. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2012 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на 24.01.2013 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 31.12.2012 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2012 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


5. ОТНОСНО: ПМС № 1 от 09.01.2013 г., обн., ДВ, бр.6/22.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 година.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОДОБРЯВА Вариант № 3  от приложение №1.
 2. Да се покани на среща в сградата на Висш съдебен съвет Министъра на финансите и представители на ръководеното от него ведомство във връзка с проблемите на бюджета на съдебната власт за 2013 г.


6. ОТНОСНО: Съгласуване Проект на Решение на Министерски съвет за бюджетната процедура за 2014 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на 24.01.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Съгласува проекта на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2014 г.


7. ОТНОСНО: Утвърждаване на Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2012 г. в органите на съдебната власт.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на 24.01.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА Въпросника за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2012 г. в органите на съдебната власт.
2. Въпросникът да се изпрати на служебните страници до органите на съдебната власт за попълване и представяне в срок до 28.02.2013 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
3. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира попълването и представянето на Въпросника за ВСС и неговата администрация в определения срок.


8. ОТНОСНО: Проект на решение относно спазване на финансовата дисциплина по изискванията на СФУК и констатираните пропуски при извършване на одитни ангажименти от страна на дирекция „Вътрешен одит” към ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт:
1. В срок до 29 март 2013 г. да преведат с отделно платежно нареждане по сметка на Висш съдебен съвет непотърсените в законоустановения давностен срок съдебни гаранции и депозити за вещи лица, съгласно т. 2.2. и т. 2.4. от Правилата за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране използване и отчитане на чужди средства в лева и валута в органите на съдебната власт /утвърдени с протокол № 27 от 01.07.2009 г. на ВСС/.
2. Да се извърши анализ на реализираните приходи от лихви по текущи банкови сметки и при установено несъответствие с решение по т. III.2 от Протокол № 20 от заседание на ВСС, проведено на 22.06.2005 г., да се предприемат необходимите действия пред обслужващата банка за увеличаване на лихвените проценти по банковите сметки.


9. ОТНОСНО: Писмо от Върховен касационен съд с вх. № 11-01-003/16.01.2013 г. относно усвоените средства от целево предоставената сума по бюджета на съда за 2012 г. в изпълнение на ПМС № 36/2001 г. за изграждане на Комплексната автоматизирана система за управление при извънредно, военно положение и/или положение на война, изменено с ПМС № 305/2011 г. и Решение № 16/28.02.2012 г. на Междуведомствения съвет на КАС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препраща писмо от Върховен касационен съд с вх. № 11-01-003/16.01.2013 г. по компетентност на Министерство на финансите, с копие до Таня Райковска – заместник председател на ВКС, тъй като касае разпореждане с преходен остатък.


10. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България с вх. № 11-03-006/09.01.2013 г., с искане за отпускане на лимит за м. януари за трудови възнаграждения, за текуща издръжка и за изплащане на начислени и неизплатени изпълнителни листове постъпили през 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изплащането на начислените и неизплатени обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди да се извърши в рамките на утвърдените на Прокуратура на Република България средства по чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България. Прокуратура на Република България да изпрати след обнародване на Постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г., съгласно съответното приложение, месечно разпределение на утвърдения бюджет, с включена сума за изплащане на начислените, но неизплатени обезщетения по ЗОДОВ.


11. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен съд гр. Велико Търново с вх. № 11-04-009/17.01.2013 г. и писмо от председателя на Районен съд гр. Пловдив с вх. № 11-07-068/22.01.2013 г., с молба да бъдат предвидени средства по бюджета на съда за 2013 г. с цел осигуряване на възможността да бъде възстановена сума на Прокуратура на Република България, във връзка с изплащането на обезщетение по ЗОДОВ, за което ПРБ и АС Велико Търново и РС Пловдив са солидарно отговорни.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

По бюджетната сметка на Прокуратура на Република България за 2012 г. са осигурени допълнителни средства за изплащане на обезщетения по ЗОДОВ, поради което Прокуратура на Република България не следва да изисква възстановяване на суми от органи на съдебната власт, които са солидарни длъжници за изплатени суми по изпълнителни листове през 2012 г.


12. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към ВСС и Директора на НИП за IV - то тримесечие на 2012 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 2012 г.
2. Приема за сведение информацията относно получените и изразходваните командировъчни пари на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Главния прокурор на Република България, на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на Директора на Националния институт на правосъдието за IV - то тримесечие на 2012 г.


13. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно възстановяване по набирателната сметка на Софийски районен съд гаранция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да възстанови по набирателната си сметка гаранция в размер на ....., която да се изплати на Георги Стоянов Божков.


14. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Плевен 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. Плевен 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. Плевен,  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.


15. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Плевен 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 Районен съд гр. Плевен 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 Районен съд гр. Плевен,  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.


16. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Момчилград за смяна на обслужващата банка, считано от 01.03.2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - набирателна, транзитна и сметка за наличности на Районен съд гр. Момчилград да се обслужват от „Банка ДСК” ЕАД, считано от 01.03.2013 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 Районен съд гр. Момчилград.


17. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Тервел за смяна на обслужващата към момента на съда банка „Банка ДСК” ЕАД, филиал гр. Тервел.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА преписката на административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за преразглеждане.
2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт при смяна на обслужващата банка да се придържат към решенията на Висшия съдебен съвет по протокол №№ 20/22.06.2005 г. и 53/19.12.2006 г.


18. ОТНОСНО: Писмо от Сметна палата за извършване на одит за съответствие при финансовото управление на Висшия съдебен съвет за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Сметна палата за извършване на одит за съответствие при финансовото управление на Висшия съдебен съвет за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.


19. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Хасково с вх. № 11-11-010/18.01.2013 г., с молба да бъдат предвидени средства по бюджета на съда за 2013 г., с цел сключване на договор по ОПАК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

По поставения въпрос Висш съдебен съвет се е произнесъл с решение по протокол № 27/05.07.2012 г. т. 10.


20. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 2/15.01.2013 г. от заседание на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” във връзка с писмо от административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе с вх. № 11-07-002/02.01.2013 г. относно предстоящо подновяване на абонамент за правно-информационни системи през 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Изразява положително становище относно определените лимити за абонамент на правно-информационни продукти, приети с решение на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” по т. 2 от протокол № 2/15.01.2013 г.
2. Органите на съдебната власт да бъдат уведомени чрез писмо от името на двете комисии за определените лимити за абонамент на правно-информационни продукти.


21. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 2/15.01.2013 г. от заседание на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” относно докладна от инж. Светослав Неделчев – гл. експерт – компютърен специалист в дирекция „ИС”, във връзка с проучване на възможностите за подобряване на озвучаването в залата използвана от журналистите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ......... за подобряване на озвучаването в залата използвана от журналистите. Разходът да бъде извършен в рамките на бюджетната сметка на Висш съдебен съвет.


22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за придобиване право на ползване на програмен продукт „JES”, необходим за съдебно - изпълнителната служба.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препраща писмо с вх. № 11-07-050/16.01.2013 г. от Районен съд гр. Панагюрище на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за изразяване на становище относно необходимостта от осигуряване на средства в размер на ..... за закупуване на програмен продукт „JES” за съдебно - изпълнителната служба.


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за внедряване на програмна система „JES”, необходима за съдебно – изпълнителната служба.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препраща писмо с вх. № 11-07-056/17.01.2013 г. от Районен съд гр. Перник на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за изразяване на становище относно необходимостта от осигуряване на средства в размер на ...... за закупуване на програмен продукт „JES” за съдебно - изпълнителната служба.


24. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 1/15.01.2013 г. от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт относно предложение от председателя на Районен съд гр. Благоевград за увеличаване на щатната численост на съдиите в Районен съд гр. Благоевград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт по протокол № 1/15.01.2013 г., т.3.


25. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 1/08.01.2013 г. от заседание на Комисия „Публична комуникация” относно тримесечен мониторингов анализ на медийните изяви на членовете на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на Комисия „Публична комуникация” по протокол № 1/08.01.2013 г., т.5.


26. ОТНОСНО: Писмо от г-жа Елена Петкова – Главен секретар на Министерство на правосъдието относно извършени корекции по бюджета на Министерство на правосъдието за 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на г-жа Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” да предприеме необходимите действия за възстановяване на неизразходваната сума на Висш съдебен съвет от страна на Министерство на правосъдието.


27. ОТНОСНО: Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС по предложено техническо задание и прогнозна стойност за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. „Цар Борис III” № 54.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС по предложено техническо задание и прогнозна стойност за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. „Цар Борис III” № 54.


28. ОТНОСНО: Проект на Постановление за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
Приложение: Извлечение от протокол № 53/28.11.2012 г. на комисия „Бюджет и финанси” на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на г-жа Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” за следващото заседание на комисията да изготви Проект на Постановление с финансова обосновка.


29. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието № 11-00-1097/27.12.2012 г. до Районен съд гр. Бяла Слатина, с копие до ВСС относно необходимите действия от страна на съда за уточняване на причините за появилите се дефекти в сградата на съдебната палата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието № 11-00-1097/27.12.2012 г. до Районен съд гр. Бяла Слатина, с копие до Висш съдебен съвет.


30. ОТНОСНО: Писмо от ГД „Охрана” към Министерство на правосъдието № 9516/11.12.2012 г. с приложено охранително обследване на сградата на ВСС, ул. „Екзарх Йосиф” № 12.
Приложение: Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от ГД „Охрана” към Министерство на правосъдието № 9516/11.12.2012 г. с приложено охранително обследване на сградата на ВСС, ул. „Екзарх Йосиф” № 12.


31. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Сливен до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС относно необходимостта от извършването на неотложни ремонтни работи по административната сграда на съдебната палата.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от председателя на Окръжен съд гр. Сливен до Министерство на правосъдието, с копие до ВСС относно необходимостта от извършването на неотложни ремонтни работи по административната сграда на съдебната палата.


32. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд гр. Русе с вх. № 11-11-011/18.01.2013 г. относно издадени изпълнителни листи в полза на Административен съд гр. Русе.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 32 от дневния ред за следващо заседание на комисията.


33. ОТНОСНО: Доклад от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в АВСС относно Договор № 45-06-009/07.02.2006 г. за абонаментно техническо обслужване на телефонна централа тип HiPath 3750, производство на Siemens AG – Германия за сградата на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в АВСС относно Договор № 45-06-009/07.02.2006 г. за абонаментно техническо обслужване на телефонна централа тип HiPath 3750, производство на Siemens AG – Германия за сградата на Висшия съдебен съвет.


34. ОТНОСНО: Доклад от Цветанка Тиганчева – ст. експерт – юрисконсулт в АВСС относно необходимост от подписване на договор за наем на 6 /шест/ паркоместа за нуждите на автомобилите на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Изменя решение на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 56/19.12.2012 г., т. 22 както следва:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ..... за наем на недвижим имот - 6 /шест/ паркоместа в закрито помещение, находящо се в гр. София, ул. «Братя Миладинови» № 14, за престой и паркиране на 6 /шест/ леки автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет по реда на Закона за задълженията и договорите, считано от 01.01.2013 г. до 01.06.2013 г. ВЪЗЛАГА на финансовия контрольор да окомплектова преписката със становище за извършване на разхода.
2. УПЪЛНОМОЩАВА ...................................................... да подпише със „Зет-Ем-48” ЕООД договор за наем на недвижим имот - 6 /шест/ паркоместа в закрито помещение, находящо се в гр. София, ул. „Братя Миладинови” № 14, за престой и паркиране на 6 /шест/ леки автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет, за срок от 5 /пет/ месеца, считано от 01.01.2013 г. до 01.06.2013 г. на обща стойност .....


35. ОТНОСНО: Доклад от Мая Атанасова – ст. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС относно сключване на договор за абонаментна поддръжка на пожароизвестителната инсталация, изградена в сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ОТМЕНЯ решение на ВСС по протокол № 52/06.12.2012 т., д.т. 34, поради непредставяне в указания срок на разрешение за извършване на дейностите по Наредба № Iз- 2815 от 07.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.
2. УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Протех” АД за абонаментна поддръжка на пожароизвестителната система, изградена в сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12 за срок от една година.


36. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 1/09.01.2013 г. от заседание на комисия „Международна дейност” на ВСС относно одобряване на разход за изготвянето на проектно предложение по Програмна област 31 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм за кандидатстването на Висшия съдебен съвет, в качеството му на бенефициент по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързан с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”.
Приложение: Доклад от Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА извършването на разход в размер на .... за заплащане на услугата, предоставена от г-жа Ася Бъчварова - външен експерт-консултант, за изработването на проектно предложение по проект  „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързан с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Програмна област 31 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм за кандидатстването, с бенефициент - Висш съдебен съвет.


37. ОТНОСНО: Командироване на г-жа Христина Тодорова - директор на дирекция „Международна дейност” в администрацията на ВСС, за участие в среща на проектния екип "Подбор на насоките, препоръките и стандартите на ЕМСС” на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на 11 февруари 2013 г. в гр. Рим, Италия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована г-жа Христина Тодорова - директор на дирекция „Международна дейност” в администрацията на ВСС, за участие в среща на проектния екип "Подбор на насоките, препоръките и стандартите на ЕМСС” на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 10 - 12 февруари 2013 г. в гр. Рим, Италия.
Разходите за пътни, нощувки, дневни и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


38. ОТНОСНО: Молба от Петя Шишкова – заместник председател на Апелативен съд гр. София относно дневните пари във връзка с командироването и в Антверпен, Белгия да останат за сметка на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Във връзка с командироването на Петя Шишкова – заместник председател на Апелативен съд гр. София в Антверпен, Белгия НЕ ВЪЗРАЗЯВА дневните пари в размер на .... да са за сметка на Висш съдебен съвет, съгласно Заповед № 95-20-046/26.09.2012 г.

39. ОТНОСНО:  Молба за удължаване на мандата на Антон Гиргинов- прокурор от Върховна касационна прокуратура, временно назначен национален експерт на позицията „Ръководител на правните експерти” в Интегрираната мисия на ЕС в областта на върховенството на закона в Ирак (EUJUST LEX Iraq).
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
Приема за сведение молба за удължаване на мандата на Антон Гиргинов- прокурор от Върховна касационна прокуратура, временно назначен национален експерт на позицията „Ръководител на правните експерти” в Интегрираната мисия на ЕС в областта на върховенството на закона в Ирак (EUJUST LEX Iraq).

40. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1207/У в Апелативен съд гр. Варна.

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 Апелативен съд гр. Варна.
2. Одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одита, посочени в таблицата с препоръките в одитния доклад.
3. Одобрява изпълнението на препоръките от 1 до 4, от 7 до 10 и предвидените мерки за изпълнение по т. 5 и т. 6 от плана за действие, съгласно предоставената писмена информация.


41. ОТНОСНО: Предложение от г-н Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България за сформиране на работна група /комисия/, която да обобщи необходимите мерки за подобряване на сигурността при експлоатация на обектите на съдебната власт и да обсъди възможността за изграждане на централна охранителна система и назначаване на охранители от ГД „Охрана” за сградите, ползвани от съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от г-н Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България.


42. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Софийски военен съд с приложен изпълнителен лист по нохд № 238/2012 г. издаден от Софийски военен съд против Илиян Янков Лашов за упражняване на правата на взискател по реда на ГПК.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препраща писмо от административния ръководител на Софийски военен съд с приложен изпълнителен лист по нохд № 238/2012 г. издаден от Софийски военен съд против Илиян Янков Лашов за упражняване на правата на взискател по реда на ГПК на Комисия по правни въпроси.


43. ОТНОСНО: Месечно обобщение на предложенията от ОСВ получени на Интернет страницата на ВСС, по темата „Как да ни стигне бюджета за 2013 г.?”, съгласно решение на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 55/12.12.2012 г., т. 76.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение месечно обобщение на предложенията от ОСВ получени на Интернет страницата на ВСС, по темата „Как да ни стигне бюджета за 2013 г.?”. 


44. ОТНОСНО: Искане от Славейко и Христина Каменови от гр. Враца с вх. № 94-00-171//10.01.2013 относно връщане на събраната сума от Окръжен съд гр. Монтана по гр. д № 115/2002 г. по ЗОДОВ и жалба – искане с вх. № 94-00-1128/15.01.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение искане от Славейко и Христина Каменови от гр. Враца с вх. № 94-00-171//10.01.2013 относно връщане на събраната сума от Окръжен съд гр. Монтана по гр. д № 115/2002 г. по ЗОДОВ и жалба – искане с вх. № 94-00-1128/15.01.2013 г.


45. ОТНОСНО: Жалба от Атанас Димитров Караколев с вх. № 94-00-965/14.01.2013 г. относно изплащане на суми по изпълнителен лист.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА жалбата от Атанас Димитров Караколев с вх. № 94-00-965/14.01.2013 г. на Върховна касационна прокуратура за действия, по компетентност.


46. ОТНОСНО: Сигнал от адвокат Димитър Караниколов за високия размер на таксите събирани от банка ЦКБ (обслужваща СРС) за превод в банка „Инвестбанк” (обслужваща СГС) и предложение за обслужване на свързани съдилища от една банка.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА сигнал от адвокат Димитър Караниколов на председателя на Софийски районен съд, по компетентност.


47. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС относно изграждане на вертикална планировка с отводнителна система и ажурна ограда на имота на бул. „Цар Борис III” № 54.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от председателя на Софийски районен съд до Министъра на правосъдието, с копие до ВСС относно изграждане на вертикална планировка с отводнителна система и ажурна ограда на имота на бул. „Цар Борис III” № 54.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


48. ОТНОСНО: Обобщена справка на планираните обществени поръчки във ВСС за 2013 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на 24.01.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
На основание чл. 11, ал. 6 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки във ВСС, ОДОБРЯВА Списък за планираните обществени поръчки за 2013 г.


49. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Козлодуй.

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. Козлодуй.
2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад.
3. Одобрява предприетите действия и изпълнението на препоръките, съгласно представената писмена информация с изключение на тези по т. 2 от плана за действие, Вътрешни правила за реда и начина на изплащане на възнагражденията на вещите лица.
4. Указва на административния ръководител на Районен съд гр. Козлодуй да съобрази съдържанието на Вътрешните правила за реда и начина на изплащане на възнагражденията на вещите лица със становището, което ще им предостави вътрешния одит.


50. ОТНОСНО: Възстановяване на разходи на Висшия съдебен съвет за участие на негови представители в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 1 септември – 31 декември 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията относно възстановяването на разходи на Висшия съдебен съвет за участие на негови представители в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 1 септември – 31 декември 2012 г.


51. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 24.01.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 24.01.2013 г.

1. ПМС № 1 от 09.01.2013 г., обн., ДВ, бр.6/22.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 година.

2. Упълномощаване на Соня Найденова - представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Протех” АД за абонаментна поддръжка на пожароизвестителната система, изградена в сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12.

3. Проект на решение за подписване на договор за наем на 6 /шест/ паркоместа за нуждите на автомобилите на ВСС.


52. 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 24.01.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Проект на решение относно спазване на финансовата дисциплина по изискванията на СФУК и констатираните пропуски при извършване на одитни ангажименти от страна на дирекция „Вътрешен одит” към ВСС.

2. Проект на решение относно получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към ВСС и Директора на НИП за IV - то тримесечие на 2012 г.

3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА-1207/У в Апелативен съд гр. Варна.

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






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








