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   П Р О Т О К О Л   №  56
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  19 декември  2012 г.


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

ОТСЪСТВА: Камен Иванов

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 „ЮОДКВ” в дирекция „Правна”, АВСС.


1. ОТНОСНО: Докладна записка от г-жа Славка Каменова – Главен секретар на ВСС относно изпълнение на решение по т. 65 от заседание на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 54/05.12.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение докладна записка от г-жа Славка Каменова – Главен секретар на ВСС относно изпълнение на решение по т. 65 от заседание на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 54/05.12.2012 г.


2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2012 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 30.11.2012 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2012 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


3. ОТНОСНО: Корекция по бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер”.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-03 „Придобиване на друго оборудване и съоръжения”.
3. УВЕЛИЧАВА § 53-09 „Придобиване на други НДА”.
4. НАМАЛЯВА § 02-02 „Разходи за персонал по извънтрудови правоотношения – ВЛ, СЗ и граждански договори”.
5. НАМАЛЯВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения на персонала”.
6. НАМАЛЯВА § 10-15 „Материали”.
7. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждение”.


4. ОТНОСНО: Корекция по бюджетната сметка на Национален институт на правосъдието за 2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Национален институт на правосъдието за 2012 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-51 „Командировки в страната”.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-02 „Разходи за персонал по извънтрудови правоотношения – ВЛ, СЗ и граждански договори”.


5. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно корекция на бюджетните сметки на органи на съдебната власт, в изпълнение на решение по протокол № 1/12.01.2012 г. на ВСС за създаване на централизиран фонд СБКО за 2012 г. за подпомагане на магистрати и съдебни служители.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за промяна по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2012 г., с цел осигуряване на средства за централизиран фонд СБКО за 2012 г. за подпомагане на магистрати и съдебни служители, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения и изплатени суми за облекло” на ВСС.


9. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС, във връзка с инвентаризацията на имуществото на ВСС, находящо се във ведомствени апартаменти. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се изпрати предложение до Министерство на правосъдието относно имуществото, собственост на Висшия съдебен съвет, с което са обзаведени апартаменти №55, 56, 60 и 61, намиращи се в гр. София, район „Красно село”, ж.к. „Красно село”, бл. 199 и апартамент намиращ се в гр. София, ул. „Казбек” № 30, вх. А, ап. 5 за безвъзмездно предаване на Министерството на правосъдието за нуждите на ползвателите на ведомствените апартаменти.


10. ОТНОСНО: Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” относно състоянието на апартаментите и необходимите средства за ремонт на същите.
Отложена по протокол № 55/12.12.2012 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Приема за сведение доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” в дирекция „Бюджет и финанси” относно състоянието на апартаментите и необходимите средства за ремонт на същите.
2. Отлага вземането на решение по т. 10 от дневния ред след разпределението на бюджет 2013 г.


11. ОТНОСНО: Доклад от Красимира Василева – н-к отдел „ЮОДКВ” в дирекция „Правна”, АВСС относно осигуряване на следгаранционно системно поддържане на АИС „Бюра съдимост” през 2013 г., в органите на съдебната власт в които същия е инсталиран.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. УКАЗВА на органите на съдебната власт, в които е инсталиран АИС „Бюро съдимост” да сключат договор за следгаранционна поддръжка на АИС „Бюро съдимост” с Консорциум „Лирекс БГ” ООД – Индекс – България” ООД за срок от една календарна година, считано от 01.01.2013 г. при непроменени условия и цена, по образец.
2. Заплащането на дължимата сума по договора да се извърши еднократно в рамките на утвърдените средства по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. 


12. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 10/11.12.2012 г. от заседание на комисия „Публична комуникация” относно отговор на заявление за достъп до обществена информация.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Одобрява текста на писмо - отговор по заявление за достъп до информация от Ралица Петрова, редактор в „Правен свят”. 
Дава съгласие да се предостави на Ралица Петрова, редактор в „Правен свят”  посочената в проекта на писмото информация.


13. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно актуализиране на стратегическия план за периода 2011 – 2013 г. на дирекция „Вътрешен одит” и утвърждаване на годишния план за дейността по вътрешен одит през 2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Утвърждава актуализация на стратегическия план за периода 2011 – 2013 г. на дирекция „Вътрешен одит” в раздел V „Оценка на риска”, т. 5.3.2. Рискови фактори за административно – управленската дейност в съдилищата, съгласно приложения проект.
2. Утвърждава годишния план за дейността по вътрешен одит през 2013 г. на дирекция „Вътрешен одит”, съгласно приложения проект.


14. 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. Дулово.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема направените констатации, изводи и препоръки.
2. Приема за сведение плана за действие, утвърден от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за изпълнение на препоръките, дадени в одитния доклад и писмената информация за изпълнението.


15. 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 :

1. Приема за сведение предложение от председателя на Районен съд гр. Благоевград за увеличаване на щатната численост на съдиите в Районен съд гр. Благоевград.
2. Препраща предложение от председателя на Районен съд гр. Благоевград на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт, за становище.


16. ОТНОСНО: Молба от Славейко и Христина Каменови от гр. Враца с вх. №94-00-1128/13.12.2012 г. и жалба – искане с вх. № 94-00-1128/17.12.2012 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” многократно се е произнасяла с решения по поставения въпрос от сем. Каменови, поради което и предвид това, че няма новонастъпили обстоятелства, счита че няма основания за промяна на взетите решения.


17. ОТНОСНО: Среща с представители на Съюз на съдиите в България, Българска съдийска организация, Асоциация на прокурорите в България и Камара на следователите в България, във връзка с писмо от Съюз на съдиите в България относно предоставяне на информация, която да бъде обществено достъпна по неотложни финансови въпроси, и проект на отговор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

За проведената среща ще бъде изготвен пълен стенографски протокол.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

18. ОТНОСНО: Доклад от г-жа Славка Каменова – Главен секретар на Висшия съдебен съвет относно необходимост от подписване на договор за наем на 9 /девет/ паркоместа за нуждите на автомобилите на ВСС.
Отложена по протокол № 55/12.12.2012 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на .... за годишен наем на недвижим имот – 9 /девет/ броя паркоместа в закрито помещение, находящо се в гр. София, ул. „Братя Миладинови” № 14, за престой и паркиране на 9 /девет/ броя леки автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет по реда на Закона за задълженията и договорите, считано от 01.01.2013 г. до 01.01.2014 г. ВЪЗЛАГА на финансовия контрольор да окомплектова преписката със становище за извършване на разхода.
2. УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ ВСС да подпише със „Зет-Ем-48” ЕООД договор за наем на недвижим имот – 9 /девет/ броя паркоместа в закрито помещение, находящо се в гр. София, ул. „Братя Миладинови” № 14, за престой и паркиране на 9 /девет/ броя леки автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет, за срок от 1 /една/ година, считано от 01.01.2013 г. до 01.01.2014 г. на обща стойност ..........
3. Одобрява модела на справка за извършените разходи за служебни автомобили в годишен размер през 2012 г. на органите на съдебната власт. Справката да се изпрати на всички ОСВ, със срок за изпълнение - края на месец февруари 2013 г.
4. Приема за сведение справка за извършените разходи за служебни автомобили през 2012 г. на Висш съдебен съвет. 


19. ОТНОСНО: Писмо от Моника Димитрова – Бийчър – директор и ръководител на УО на ОПАК относно установена нередност по договор за безвъзмездна финансова помощ № К09-15-4/23.07.2009 г. за изпълнение на проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система” по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ  да бъде възстановена сумата от ...... по сметката на Управляващия орган – IBAN BG25 BNBG 9661 3200 1975 01, BIC BNBGBGSD в Българска народна банка.


20. ОТНОСНО: Писма от органите на съдебната власт с искания за корекции на бюджетните сметки за 2012 г. 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
Приема за сведение писма от органите на съдебната власт с искания за корекции на бюджетните сметки за 2012 г. 


21. ОТНОСНО: Сигнал от Първа инвестиционна банка относно процедурата за избор на обслужваща банка  на Районен съд гр. Дулово.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА сигнал от Първа инвестиционна банка относно процедурата за избор на обслужваща банка на административния ръководител на Районен съд гр. Дулово, за действия по компетентност.


22. ОТНОСНО: Проект на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки във Висш съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки във Висш съдебен съвет.


23. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно допълнение в чл. 3, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, и проект на писмо.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до органите на съдебната власт относно допълнение в чл. 3, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност.

24. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 20.12.2012 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 20.12.2012 г.
1. Проект на решение за възстановяване на сума по договор за безвъзмездна финансова помощ № К09-15-4/23.07.2009 г. за изпълнение на проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система” по Оперативна програма „Административен капацитет”.

25. 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 20.12.2012 г. да бъдат включени следните проекти на решения:
1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2012 г.
2. Проект на решение за утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт.
3. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО за 2012 г.
4. Упълномощаване на Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише със „Зет-Ем-48” ЕООД договор за наем на недвижим имот – 9 /девет/ броя паркоместа в закрито помещение, находящо се в гр. София, ул. „Братя Миладинови” № 14, за престой и паркиране на 9 /девет/ броя леки автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет.
5. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно актуализиране на стратегическия план за периода 2011 – 2013 г. на дирекция „Вътрешен одит” и утвърждаване на годишния план за дейността по вътрешен одит през 2013 г.
6. 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. Дулово.
7. Проект на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки във Висш съдебен съвет.

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




