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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           П Р О Т О К О Л   №  35
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  07 август 2014 г.



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

ОТСЪСТВА: Камен Иванов 


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


Разни.

1. ОТНОСНО: Анализ на договор с рег. № 45-04-021/21.06.2013 г., сключен между Висшия съдебен съвет и „......” ЕООД, в изпълнение на решение на комисия „Бюджет и финанси”.
Доклад от Мая Атанасова – гл. експерт – юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Анализ на договор с рег. № 45-04-021/21.06.2013 г., сключен между Висшия съдебен съвет и „....” ЕООД, в изпълнение на решение на комисия „Бюджет и финанси”.


2. ОТНОСНО: Изготвяне на финансова обосновка на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, в частта относно бюджета на съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на финансова обосновка на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, в частта относно бюджета на съдебната власт. 


3. ОТНОСНО: Извършване на разплащания на задължения към доставчици за разходи които се разпределят между отделните ползватели на сградите. 
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Считано от датата на взимане на решение до края на 2014 година
1. Общите разходи, които се разпределят между отделните ползватели на сградите, в които са настанени органите на съдебната власт, заплатени от бюджетната сметка на органа, който е направил съответното плащане ще бъдат отчитани в отчета за касово изпълнение на бюджета и оборотната ведомост само на съответния орган извършил плащането. 
 2. Да не се извършва възстановяване на разходи между органи на съдебната власт, които се разпределят между отделните ползватели на сградите, в които са настанени органите на съдебната власт. Възстановяване на разходи следва де се извършва само от ползватели на сградите, които не са органи на съдебната власт.
3. Да не се извършва начисляване на вземания и задължения за разходи между органи на съдебната власт, които се разпределят между отделните ползватели на сградите, в които са настанени органите на съдебната власт. 


6. ОТНОСНО: Откриване на сметка за чужди средства в евро и щатски долари на Окръжен съд гр. Варна. 
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 на Окръжен съд гр. Варна да открие в Райфайзенбанк ЕАД сметки (в евро и щатски долари) за чужди средства по смисъла на §1, т.42 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за необходимостта от откриване на сметки за чужди средства в евро и щатски долари на Окръжен съд гр. Варна в Райфайзенбанк ЕАД. 


7. ОТНОСНО: Доклад от дирекция „ИТСС” относно финансова обосновка на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт във връзка с текстовете, отнасящи се за електронното правосъдие, в изпълнение на решение на КПКИТС по протокол № 25/01.07.2014 г., т.7.
Извлечение от протокол № 27/22.07.2014 г. на КПКИТС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Доклада от дирекция „ИТСС” относно финансова обосновка на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт във връзка с текстовете, отнасящи се за електронното правосъдие, в изпълнение на решение на КПКИТС по протокол № 25/01.07.2014 г., т.7.


8. ОТНОСНО: Заявление от .... – съдия по вписванията в Районен съд гр. Пещера. 

			     Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА разглеждането на постъпилото заявление от .... – съдия по вписванията в Районен съд гр. Пещера. 
2. Комисия „Бюджет и Финанси” не оспорва, че е необходимо изплащането на разликата в изплатената сума за облекло на г-жа .... – съдия по вписванията в Районен съд гр. Пещера, но към този момент липсва финансов източник за осигуряване на необходимите средства. 


9. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с приложено копие на писмо с рег. № 04-00-10/25.07.2014 г. и копие на писмо с рег. № 04-00-14/23.07.2014 г. от Министерство на финансите с неодобрени финансови обосновки към проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. и проект  на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. в размер на ..... и проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. в размер на .....
2. Комисия „Бюджет и финанси” предлага да се изготви нов Проект на Постановление с нова финансова обосновка. 


10. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд гр. Видин с приложено възражение от .... относно неизплатени обезщетения по чл. 354 от ЗСВ и чл. 224 от КТ. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение възражението на .... относно неизплатени обезщетения по чл.354 от ЗСВ и чл.224 от КТ.
2. Поради липса на финансови средства не може да бъде извършена корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Видин за изплащане на обезщетение по чл. 354 от ЗСВ и чл. 224 от КТ.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за закриване на отпуснат с решение на ВСС от 10.07.2014 г. по Протокол № 32, т.44 щат „гл. сп.счетоводител” на Районен съд гр. Кнежа. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисията ще вземе становище по постъпилото искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за закриване на отпуснат с решение на ВСС от 10.07.2014 г. по Протокол № 32, т.44 щат „гл. сп.счетоводител” на Районен съд гр. Кнежа, след произнасяне на комисия „Съдебна администрация”. 


13. ОТНОСНО: Писмо от г-н .... – председател на Център на НПО в Разград. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от г-н .... – председател на Център на НПО в Разград.


14. ОТНОСНО: Писмо от Районна прокуратура гр. Сливница относно оптимизиране на разходите. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Районна прокуратура гр. Сливница относно оптимизиране на разходите.


15. ОТНОСНО: Писмо от Административен съд гр. Велико Търново с   предложение за оптимизиране на разходите. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Административен съд гр. Велико Търново с   предложение за оптимизиране на разходите.


16. ОТНОСНО: Писмо от Административен съд гр. Габрово с предложение за оптимизиране на разходите. 

			Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Административен съд гр. Габрово с предложение за оптимизиране на разходите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

18. ОТНОСНО: Писмо с вх.№ 11-00-162/02.07.2014 г. от председателя на Софийски районен съд.  

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

	      ВЪЗЛАГА на Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит" във ВСС, при изготвянето на годишния план за дейностите по вътрешен одит да предвиди извършване на одитен ангажимент за увереност в Софийски районен съд с цел: „Оценка на съответствието при възлагането и изпълнението на сключените договори за обществени поръчки със ЗОП”. 





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


				  ЧЛЕНОВЕ:	  /П/  ДИМИТЪР УЗУНОВ


						/П/   РУМЕН ГЕОРГИЕВ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        




