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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  6
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 4 февруари 2015 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – за председател
Каролина Неделчева
Камен Иванов
Румен Георгиев 

ОТСЪСТВА: Михаил Кожарев

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.


1. ОТНОСНО: Доклад на Европейската комисия 2015 г., за запознаване и предложения за мерки по препоръките.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Доклада на Европейската комисия 2015 г.


2. ОТНОСНО: Решение на Министерския съвет № 62/30.01.2015 г. за бюджетната процедура за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение Решение на Министерския съвет                       № 62/30.01.2015 г. за бюджетната процедура за 2016 г.


3. ОТНОСНО: Доклад и анекс 1 за дейността на звеното за вътрешен одит в Прокуратурата на Република България за 2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение Доклада и анекс 1 за дейността на звеното за вътрешен одит в Прокуратурата на Република България за 2014 г. на основание чл. 40, ал. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
2. Възлага на Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит” да обобщи Доклада за дейността на звеното за вътрешен одит в Прокуратурата на Република България за 2014 г. и да го включи в обобщения годишен доклад по чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС за дейността по вътрешния одит в системата на съдебната власт за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

Разни.

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 40/04.11.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Окръжен съд гр. Пловдив да извърши разход за 15 броя компютърни конфигурации на обща стойност ..... по § 52-00 „Придобиване на ДМА” и 4 броя принтери на обща стойност ..... по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата да бъдат включени при разработването на бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация и 1 бр. принтер.
Извлечение от протокол № 41/11.11.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Окръжен съд гр. Ямбол да извърши разход за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация на стойност ..... с ДДС по § 52-00 „Придобиване на ДМА” и 1 бр. принтер в размер на ..... с вкл. ДДС по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2015 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Военен съд гр. Пловдив да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... за изплащане на задължение по изпълнителен лист за присъдено обезщетение от 08.09.2014 г. , издаден от Окръжен съд гр. Стара Загора, Граждански отделение, IV-ти състав.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. принтери.
Извлечение от протокол № 38/21.10.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Благоевград да извърши разход за закупуване на 2 бр. принтери в размер на ..... с вкл. ДДС.
Средствата да бъдат включени при разработването на бюджета на Районен съд гр. Благоевград по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за подмяна на 17 бр. батерии за UPS.
Извлечение от протокол № 3/20.01.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Гълъбово да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... за закупуване на 17 бр. батерии за UPS.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционално устройство.
Извлечение от протокол № 40/04.11.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Девня да извърши разход за 1 брой мултифункционално устройство на стойност ..... с ДДС по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата да бъдат включени при разработването на бюджета на Районен съд гр. Девня по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 40/04.11.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Димитровград да извърши разход за 2 бр. компютърни конфигурации на обща стойност ..... по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, 1 бр. компютър – ..... по § 10-00 „Издръжка”, 2 бр. принтери на обща стойност ..... по § 10-00 „Издръжка”, батерии за 6 бр. персонални UPS на стойност ..... по § 10-00 „Издръжка”, ремонт на озвучителна система – .... по § 10-00 „Издръжка” и 1 бр. баркод четец за .... по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата да бъдат включени при разработването на бюджета на Районен съд гр. Димитровград по § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за подмяна на два SAS диска, участващи в RAID масивите.
Извлечение от протокол № 40/04.11.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Кюстендил да извърши разход за подмяна на два SAS диска на стойност ..... по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата да бъдат включени при разработването на бюджета на Районен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на климатична система за сървърно помещение.
Извлечение от протокол № 41/11.11.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Панагюрище да извърши разход за закупуване на климатична система за сървърно помещение на стойност .... с ДДС по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на Районен съд гр. Панагюрище за 2015 г.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на 20 бр. мини-компютри, 20 бр. монитори, 10 бр. принтери и 2 бр. скенери.
Извлечение от протокол № 38/21.10.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Пловдив да извърши разход за 12 бр. компютърни конфигурации на стойност ..... по § 52-00 „Придобиване на ДМА”, 10 бр. принтери на стойност ..... по § 10-00 „Издръжка” и 2 бр. скенери на стойност ...... по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
Средствата да бъдат включени при разработването на бюджета на Районен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2015 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за интегрирана система за управление на човешките ресурси „Аладин”, подсистеми „Личен състав” и „Отпуски”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Попово да извърши разход за закупуване на лиценз за интегрирана система за управление на човешките ресурси „Аладин”, подсистеми „Личен състав” и „Отпуски” в размер на ..... с вкл. ДДС.
Средствата да бъдат включени при разработването на бюджета на Районен съд гр. Попово по § 53-00 „Придобиване на НДА” за 2015 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Извлечение от протокол № 38/21.10.2014 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Русе да извърши разход по § 52-00 „Придобиване на ДМА” в размер на ...... за закупуване на сървър.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителна инсталация.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Свиленград да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” в размер на ...... за авариен ремонт на отоплителна инсталация.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютър.
Извлечение от протокол № 41/11.11.2014 г. от заседание на КПКИТС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Трявна да извърши разход за 1 бр. компютър на стойност ..... по § 10-00 „Издръжка”.
Средствата да бъдат включени при разработването на бюджета на Районен съд гр. Трявна по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г.


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на софтуер за резервно копиране, осигуряващ бързо, ефективно и надеждно възстановяване на виртуализирани приложения и данни.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” на ВСС писмо от Софийски районен съд с вх. № 11-07-101/28.01.2015 г., с искане за отпускане на средства в размер на ...... за закупуване на софтуер за резервно копиране. Посочения софтуер е необходим за функциониране на компютърната система, състояща се от 10 сървъра, информационно-озвучителна система и 530 работни станции, в сградата на СРС на бул. „Цар Борис III” № 54.


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към деловодна система САС „Съдебно деловодство”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмо с вх. № 11-07-083/26.01.2015 г. от Районен съд гр. Бяла Слатина на КПКИТС за изразяване на становище относно необходимостта от закупуване на модул „Съдебен призовкар” към деловодна система САС „Съдебно деловодство” на стойност от ...... с вкл. ДДС.


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за подмяна на два климатика.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Асеновград за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за подмяна на два климатика.
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград да изпрати необходимите приложения към искането си съгласно Решение по т. 30 от протокол № 19/08.05.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”, касаещо указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията за закупуване на офис оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.


22. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-07-025/21.01.2015 г. от Министерство на правосъдието до Висшия съдебен съвет с молба за становище относно необходимостта от изграждане на Съдебна палата в гр. Сливница, с цел устройване на органите на съдебната власт; и писмо вх. № 11-07-025/19.01.2015 г. от председателя на Районен съд гр. Сливница с молба за включване на строителство в плана на МП за капиталови разходи през 2015 г.
Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” на АВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ИЗРАЗЯВА положително становище относно необходимостта от изграждане на Съдебна палата в гр. Сливница, с цел устройване на органите на съдебната власт.


23. ОТНОСНО: Доклад от Елка Атанасова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС” с рег. № 13-24-1/15.11.2013 г. по ОПАК.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от Елка Атанасова - член на ВСС и ръководител проект относно изпълнение на дейностите, както и отчет за усвояване на средствата по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС” с рег. № 13-24-1/15.11.2013 г. по ОПАК.


24. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Попово 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. Попово 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. Попово, 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.


25. ОТНОСНО: Решение на комисия “Международна дейност” по протокол № 5/28.01.2015 г. във връзка с писмо от Имке Лугтен – секретар по проекта на ЕМСС – „Независимост и отчетност на съдебната власт” относно предстояща среща на проектния екип по проекта, която ще се проведе в периода 12 – 13 февруари 2015 г. в гр. Букурещ, Румъния.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани Соня Найденова – представляващ ВСС и председател на комисия „Международна дейност” и прокурор Цветомир Йосифов – завеждащ отдел 04 „Международен” при ВКП за участие в трета среща по проекта на Европейската мрежа на съдебните съвети „Независимост и отчетност на съдебната власт”, която ще се проведе в периода 11 – 13 февруари 2015 г. в гр. Букурещ, Румъния.
2. Пътните разходи, разходите за две нощувки, разходите за дневни пари за три дни, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на ВСС. Пътуването ще се извърши със самолет.


26. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” по протокол № 5/28.01.2015 г. във връзка с писмо от Вероника Николова – съдия в Софийски апелативен съд, командирована във Върховен касационен съд и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела относно покана за участие в 13-та годишна среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМГТД), която ще се проведе в периода 11 – 12 февруари 2015 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован Вилиян Петров – съдия в Апелативен съд гр. Варна за участие в 13-та годишна среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМГТД), която ще се проведе в периода 11 – 13 февруари 2015 г., в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи, както и разходите за една нощувка ще бъдат поети от Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за една нощувка, дневни пари за три дни, както и разходите за задължителна медицинска застраховка са за сметка на ВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

28. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджета на съдебната власт за 2015 г. и разработване на бюджетите на органите на съдебната власт за 2015 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА Вариант № 3 от приложение № 1 за разработване на бюджетите за 2015 г. на Съдилищата /без ВКС и ВАС/. Показателите одобрени за разработване на бюджетните сметки на съдилищата, да бъдат използвани и за Висш съдебен съвет, Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Прокуратура на Република България, Национален институт на правосъдието и Инспекторат към ВСС.


29. ОТНОСНО: Постъпили писма от органи на съдебната власт с искания за осигуряване на средства по бюджетите за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на органите на съдебната власт да извършат разходите за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ за 2015 г., съгласно Приложение № 1. 
Сумите да бъдат включени при разработването на бюджетите на органите на съдебната власт по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2015 г.  


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за неотложен ремонт на копирна машина.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Окръжен съд гр. Ловеч да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... за 2015 г. за неотложен ремонт на копирна машина.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за неотложен ремонт на копирна машина.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Окръжен съд гр. Пазарджик да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... за 2015 г. за неотложен ремонт на копирна машина.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за ремонт и обзавеждане на адвокатска стая, както и за компютри и периферия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. РАЗРЕШАВА на Окръжен съд гр. Пазарджик да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за 2015 г. в размер на ..... за ремонт и обзавеждане на адвокатска стая. 
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.
2. ИЗПРАЩА искането в частта му за компютърна техника за становище на КПКИТС.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за спешен авариен ремонт на отоплителна инсталация – изработка и монтаж на нов разширителен съд.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Попово да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” в размер на .... за 2015 г. за аварийна подмяна на разширителен съд на отоплителната инсталация и .... за антифриз против замръзване на същата.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за доставка на дизелово гориво.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

РАЗРЕШАВА на Районен съд гр. Трявна да извърши разход за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” в размер на ..... с цел осигуряване на средства за дизелово гориво за отопление до края на отоплителен сезон 2014-2015 г.
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2015 г.


35. ОТНОСНО: Писма от Районен съд гр. Стара Загора и Районен съд гр. Брезник с вх. № 91-00-006/28.01.2015 г. с искания за отпускане на средства за обзавеждане на помещения по ЗЗКИ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА исканията за отпускане на средства на Районен съд гр. Стара Загора и Районен съд гр. Брезник за обзавеждане и оборудване на помещения по ЗЗКИ.
2. УВЕДОМЯВА административните ръководители на Районен съд гр. Стара Загора и Районен съд гр. Брезник, че приетите по доп.т. 19 от заседанието на ВСС от 15.01.2015 г. корекции на лимити фиксират най-висока цена и не изключват набавянето на необходимите приложения към исканията, съгласно Решение по т. 30 от протокол № 19/08.05.2014 г. на комисия „Бюджет и финанси”, касаещо указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията за закупуване на офис оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.


36. ОТНОСНО: Проект на Списък на планираните обществени поръчки за 2015 г. на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения Списък на планираните обществени поръчки за 2015 г. на ВСС, като го допълва в пункт 1 „Доставка на техника за нуждите на ВСС по обособена позиция № 1 Доставка на сървъри”, със сървър за нуждите на счетоводната програма обслужваща Централно управление и 362 поделения.
Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА Списък на планираните обществени поръчки за 2015 г. на Висшия съдебен съвет.
2. Одобреният списък да се предостави на всички ръководители на звена и отговорни служители, които ще бъдат ангажирани с подготовката и провеждането на процедурите.


37. ОТНОСНО: Писмо от Апелативен специализиран наказателен съд изх. № 41/23.01.2015 г. до Министерство на правосъдието със становище по отношение на приложение на Закона за държавната собственост, с копие до ВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Апелативен специализиран наказателен съд изх. № 41/23.01.2015 г. до Министерство на правосъдието със становище по отношение на приложение на Закона за държавната собственост, с копие до ВСС.


38. ОТНОСНО: Постъпило заявление по ЗДОИ с вх. № 45-00-005/26.01.2015 г., с рег. № 4/28.01.2015 г. от ....., журналист от в. Сега, гр. София, площад България № 1.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ИЗРАЗЯВА положително становище по заявлението на .... за получаване на достъп до обществена информация, с вх. № 97-00-003/06.01.2015/19.12.2014 г. и рег. № 4/28.01.2015 г., като намира искането за допустимо и основателно.
2. 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.


39. ОТНОСНО: Обобщена справка за несъбраните вземания към 31.12.2014 г. по актове предявени през 2014 г., предоставена от Национална агенция по приходите.
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:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ в годишният финансов отчет на съдебната власт да бъдат отразени несъбраните вземания от Националната агенция по приходите по актове, предявени през 2014 г., в размер на ....., в изпълнение на ДДС № 08/16.09.2014 г. на Министерство на финансите.
2. Да се уведоми министъра на финансите и министъра на правосъдието за размера на несъбраните вземания, в полза на съдебната власт, от Националната агенция по приходите по актове, предявени през 2014 г.
3. Да бъде поискана информация от Националната агенция по приходите за несъбраните вземания в полза на съдебната власт по актове с неизтекъл давностен срок.


42. ОТНОСНО: Справка на блокираните в Корпоративна търговска банка средства по органи на съдебната власт към 30.11.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ в изпълнение на чл. 98 и 99 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и ПМС № 802/03.12.2014 г. възстановените от централният бюджет средства блокирани в Корпоративна търговска банка (с отнет лиценз), в размер на ...... да бъдат преведени по набирателните сметки на органите на съдебната власт, съгласно приложения списък, неразделна част от решението.


44. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 05.02.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 05.02.2015 г.

1. Решение на Министерския съвет № 62/30.01.2015 г. за бюджетната процедура за 2016 г.

2. Проект на Списък на планираните обществени поръчки за 2015 г. на ВСС.

3. Обобщена справка за несъбраните вземания към 31.12.2014 г. по актове предявени през 2014 г., предоставена от Национална агенция по приходите.

4. Справка на блокираните в Корпоративна търговска банка средства по органи на съдебната власт към 30.11.2014 г.


45. 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 05.02.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Писмо вх. № 11-07-025/21.01.2015 г. от Министерство на правосъдието до Висшия съдебен съвет с молба за становище относно необходимостта от изграждане на Съдебна палата в гр. Сливница, с цел устройване на органите на съдебната власт; и писмо вх. № 11-07-025/19.01.2015 г. от председателя на Районен съд гр. Сливница с молба за включване на строителство в плана на МП за капиталови разходи през 2015 г.





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






