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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  37
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  20 август 2014 г.



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

ОТСЪСТВА: Камен Иванов 


От администрацията на ВСС присъства: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2014 г
Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

	     1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2014 г.
	     2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2014 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 


2. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт по § 10-00 „Издръжка” към 15.08.2014 г. 

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

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите за 2014 г. на ВСС и органи на съдебната власт съгласно Приложение № 1, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със ......
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на органи на съдебната власт съгласно Приложение № 1 със ...... 


3. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховен касационен съд за 2014 г. 

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

1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния касационен съд за 2014 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл.51 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-област за корекция на бюджета за 2014 г. 

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

1. Отлага разглеждането на искането за корекция на бюджета за 2014 г. на Административен съд София-област по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на работна заплата на новоназначен служител до края на годината. Корекция на бюджета по § 01-00„ Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, ще бъде извършена служебно след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието. 
2. ОТЛАГА разглеждането на искането за корекция на бюджета за 2014 г. на Административен съд София-област по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ..... с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител поради липса на финансови средства и допълнителни източници на финансиране. 
3. Искането може да бъде уважено след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
4. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране. 


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за корекция на бюджета за 2014 г.

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

1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Военно-апелативен съд за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на източници на финансиране. 
2. Искането може да бъде уважено след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране. 


6. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации с монитори и скенер за нуждите на съда. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия „Професионална квалификация, информационните технологии и статистика” на ВСС писмо от Окръжен съд гр. Пловдив с вх.№ 11-06-699/13.08.2014 г., с искане за предоставяне на ..... за закупуване на компютърни конфигурации с монитори и скенер, за нуждите на съда. 


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за корекция на бюджета за 2014 г. 

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

1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Софийски районен съд за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на източници на финансиране. 
2. Искането може да бъде уважено след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране. 


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за корекция на бюджета за 2014 г. 

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

1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Чирпан за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на източници на финансиране. 
2. Искането може да бъде уважено след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране. 


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за „младши съдии” и участие в състава на работна група към Комисия по предложенията и атестирането със задача „Подобряване и промяна начина на атестиране”. 

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

1. УТВЪРЖДАВА извършването на корекция по бюджета на ВСС и Окръжен съд гр. Стара Загора за 2014 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Стара Загора с ..... с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрати за участие в състава на конкурсните комисии по обявените конкурси за „младши съдии”, и работна група към Комисия по предложенията и атестирането при ВСС. 


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за корекция на бюджета за 2014 г. 

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

1. ОТЛАГА разглеждането на искането за увеличаване на бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, поради липса на източници на финансиране. 
2. Искането може да бъде уважено след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране. 


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане сума за облекло на работила по заместване съдебна служителка. 


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

1. ОТЛАГА разглеждането на искането на Районен съд гр. Кюстендил за предоставяне на ..... по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”. 
2. Искането може да бъде уважено след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране. 


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за увеличаване на бюджета за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка”. 

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

1. УТВЪРЖДАВА корекции на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Варна за 2014 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Варна с .....


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за корекция на бюджета за 2014 г. 

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

1. ОТЛАГА разглеждането на искането на Районен съд гр. Русе за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ..... за изплащане на обезщетение по КТ, поради липса на източници на финансиране. 
2. Искането може да бъде уважено след одобряване от Министерски съвет на средства за допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за сметка на централния бюджет.
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране. 


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за периода от 01.01.2014 г. до 31.07.2014 г. за изплащане на възнаграждения, съгласно сключен договор между РС Ивайловград и Дирекция „Бюро по труда” – гр. Свиленград по програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”. 

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

1. УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета между Районен съд гр. Ивайловград и ВСС за 2014 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения, съгласно сключен договор между РС Ивайловград и дирекция „Бюро по труда”, за периода от 01.01.2014 г. до 31.07.2014 г.
1.1. НАМАЛЯВА  бюджета на ВСС за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на РС Ивайловград за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .....
2. След извършване на промените по бюджетите за 2014 г. на МТСП и на съдебната власт, с цел възстановяване на извършени разходи от РС Ивайловград по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”, със сумата на корекциите следва да бъде увеличен бюджета на ВСС по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2014 г. 


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за 2014 г. за разликата в работната заплата на командирован съдия в СРС. 

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

Във връзка с решение на ВСС по т.29, Протокол № 10 от 04.03.2009 г.
1. УТВЪРЖДАВА корекция на бюджета между РС Кюстендил и Софийски районен съд  за 2014 г. с цел осигуряване на средства за командирован съдия, както следва:
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия. 
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Кюстендил за 2014 г. по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения” с ..... за изплащане разликата в работната заплата на командирован съдия в Софийски районен съд. 


16. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени на бюджета на органи на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка”, § 52-00 „Придобиване на ДМА”, и § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”. 
Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

	В изпълнение на изискванията по чл.51 от МПС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджета на Република България за 2014 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2014 г.
	1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 01-00 „Заплати” с ....., съгласно Приложение № 1.
	2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
	3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
	4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ...., съгласно Приложение № 1. 
	5. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., съгласно Приложение № 1.
	6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1. 


17. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за определяне на допълнително възнаграждение на ..... – съдия в РС Сандански с присъдена образователна и научна степен „доктор” по Гражданско и семейно право. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ на ..... – съдия в Районен съд гр. Сандански, 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. 


18. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Софийски районен съд погрешно конфискувана сума. 
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Гл. счетоводител на ВСС 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да възстанови с код 90 по набирателната си сметка депозит в размер на ..... 


20. ОТНОСНО: Плащане по договор № 45-06-043/23.07.2014 г. между ВСС и .... „....” 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”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :

	     ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплати ..... с ДДС по договор № 45-06-043/23.07.2014 г. между ВСС и ..... 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 от 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. 


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

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

	     1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Административен съд – Добрич.
	   2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител – председател на Административен съд гр. Добрич за изпълнение на препоръките и изпълнението на препоръките от плана за действие, съгласно представената писмена информация. 


22. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1419 в Районен съд гр. Смолян. 

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

	     1. Приема резултатите – констатации, изводи, препоръки и план за действие от изпълнението на одитния ангажимент в Районен съд гр. Смолян.	   2. Одобрява утвърдения план за действие и изпълнението на препоръките за подобряване дейността на Районен съд гр. Смолян, съгласно представената писмена информация. 


23. ОТНОСНО: Отговор на въпроси по направено запитване по ЗДОИ, от .... – председател на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

	     На основание чл.32 от Закона за достъп до обществена информация и Раздел ІІІ, т.10 от Вътрешните правила за достъп до обществена информация във ВСС, ПРЕПРАЩА запитването по ЗДОИ с вх.№ 44/11.08.2014 г., от ..... – председател на Съвета на Камерата на частните съдебни изпълнители, по компетентност до административните ръководители на районните съдилища за отговор, съобразно изискванията на ЗДОИ на въпрос № 3,4,5 и 6. 


25. ОТНОСНО: Имейл-писмо с предложение от ..... за подкрепа за задълбочено обучение на българските магистрати в материите на Правото на Европейския съюз. 

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

1. ОТЛАГА разглеждането на предложението от ..... за подкрепа за задълбочено обучение на българските магистрати в материите на Правото на Европейския съюз, поради липса на източници на финансиране. 
2. Предложението ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране. 


26. ОТНОСНО: Молба от .... – бивш председател на РС Етрополе с искане за изплащане на дължимите й обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 24.07.2014 г.,
Р Е Ш И :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. ОТЛАГА разглеждането на постъпилата молба от ... – бивш председател на Районен съд гр. Етрополе.  
2. Комисия „Бюджет и Финанси" не оспорва, че е необходимо изплащане на дължимите обезщетения по КТ и ЗСВ, но към този момент липсва финансов източник за осигуряване на необходимите средства. 
3. Искането ще бъде внесено в комисия „Бюджет и финанси” след осигуряване на източник на финансиране.


27. ОТНОСНО: Молба от .... – административен ръководител на Окръжен съд гр. Враца с искане за извършване на вътрешно финансов одит на съда. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА молбата от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца на Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС, по компетентност с оглед планиране на одитен ангажимент.  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

 
28. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени на бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка”, § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” и § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства”. 

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

	      В изпълнение на изискванията по чл.51 от МПС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджета на Република България за 2014 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2014 г.
	     1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., съгласно Приложение № 1.
`   2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ...., съгласно Приложение № 1.
	     3. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ...., съгласно Приложение № 1.
	     4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2014 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., съгласно Приложение № 1. 


29. ОТНОСНО: Доклад от Димитър Тончев – главен секретар на ВСС относно абонаментна поддръжка на асансьорите в сградата на ВСС и сключване на анекс за абонаментно поддържане и ремонт на асансьорите, монтирани в сградата на Висшия съдебен съвет.  

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

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „.....” АД анекс за продължаване на договор № 45-06-050/16.10.2013 г. за абонаментно поддържане и ремонт на асансьорите, монтирани в сградата на Висшия съдебен съвет за срок от една година, като всички останали клаузи по договора остават непроменени. 


30. ОТНОСНО: Информация за извършен отказ при предварителен контрол от финансовия контрольор преди извършване на разход за ел.услуги, моб. мрежи от Виваком; съгласно сключен договор № 45-06-040/17.07.2014 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение информацията за извършен отказ при предварителен контрол от финансовия контрольор преди извършване на разход за ел.услуги, моб. мрежи от Виваком; съгласно сключен договор № 45-06-040/17.07.2014 г. 
2. При следващ разход за ел.услуги, моб. мрежи от Виваком да бъде уведомена Комисия „Бюджет и финанси”. 


31. ОТНОСНО: Заявление за достъп до информация от ....., журналист от в.”Сега”. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на .... – старши експерт „Връзки с обществеността”, дирекция „Публична комуникация и протокол” отговорно лице по ЗДОИ, да изпрати писмо до заявителя за удължаване срока на заявлението съгласно ЗДОИ, тъй като се изисква съгласие от заинтересовани лица по чл.31, ал.2 от ЗДОИ. 





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


				  ЧЛЕНОВЕ:	  /П/  ДИМИТЪР УЗУНОВ


						 /П/   РУМЕН ГЕОРГИЕВ



