

2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  57
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 21 декември 2015 г.




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


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.


1. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2015 г. във връзка с писмо с вх. № 04-01-057/16.12.2015 г. на Министерство на труда и социалната политика. 

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на ВСС  от 10.12.2015 г.,
Р Е Ш И :

1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2015 г. на основание чл. 112, ал. 3 и чл.113, ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № 04-01-057/16.12.2015 г. от  Министерство на труда и социалната политика, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  с .....
1.1. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ общо с .....
в т.ч. по показатели:
Трансфери между бюджети (нето) с .....
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с ...
2. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с .....     
Функция „Отбрана и сигурност” с .....
Група „Съдебна власт” с .....
в т.ч. по показатели :
Текущи разходи с ......
Персонал с ......
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет  за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и на съдебната власт в размер на ..... съгласно писмо на Министерство на труда и социалната политика с изх. № 0413-887/09.12.2015 г. /вх. №  04-01-057 от 16.12.2015 г./


2. ОТНОСНО: Информация, получена от офиса на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), за възстановени разходи на Висшия съдебен съвет от участия на негови представители в дейностите на ЕМСС, за периода 1 септември – 31 декември 2015 г., изпратена от комисия „Международна дейност”.

Комисия „Бюджет и финанси”,
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията, получена от офиса на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), за възстановени разходи на Висшия съдебен съвет от участия на негови представители в дейностите на ЕМСС, за периода 1 септември – 31 декември 2015 г. 


3. ОТНОСНО: Проект на Правила за реда и организацията за извършване на писмени и устни преводи, предоставен от комисия „Международна дейност”.

Комисия „Бюджет и финанси”,
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА по компетентност на Комисия по правни въпроси проект на Правила за реда и организацията за извършване на писмени и устни преводи на основание решение на ВСС по протокол № 47/06.11.2012 г., д.т. 1. 




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

			 ЧЛЕНОВЕ:	  	
					 /П/  КАМЕН ИВАНОВ	 


					/П/ РУМЕН ГЕОРГИЕВ




