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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  2
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 18 януари 2017 г.




ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – председател
Елка Атанасова
Каролина Неделчева
Камен Иванов
Румен Боев
Румен Георгиев

ОТСЪСТВАЩИ: няма
 

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: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


2. ОТНОСНО: Определяне на показатели и условия за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2017 г. във връзка с ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Средствата за СБКО се определят в размер на 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати, като се разходват и отчитат по реда на чл. 40, ал. 2 от ПМС № 374/22.12.2016 г. в рамките на утвърдените бюджети за 2017 г.
2. Органите на съдебната власт могат да извършват разходи за пътуване само по реда на чл. 39, ал. 1, т. 1 от ПМС № 374/22.12.2016 г. в рамките на утвърдените им бюджети за 2017 г. Разходите за пътуване по реда на чл. 39, ал. 1, т. 2 не следва да бъдат извършвани.
3. Определя лимит на разходите за представителни цели през 2017 г., съгласно чл. 38, т. 1 от ПМС № 374/22.12.2016 г., както следва:
3.1. За ВСС - …..
3.2. За ВКС, ВАС, Прокуратура на Република България, Национална следствена служба, Инспекторат към ВСС и Националния институт на правосъдието - по решение на съответния ръководител или на съответния колективен орган на управление.
3.3. За апелативните, административните, военните и окръжните съдилища, апелативен специализиран наказателен съд и специализиран наказателен съд - …..
3.4. Съдилища с численост над 50 щ.бр. - …..
3.5. Съдилища в областните градове - …..
3.6. За останалите районни съдилища - …..
3.7. Средствата по т. 3.1. до т. 3.6. са в рамките на утвърдените бюджети за 2017 г.
3.8. Главният прокурор на Република България определя лимитите на прокуратурите.
4. Изплащането на сумите за облекло на членовете на ВСС, Инспектората към ВСС, магистратите и съдебните служители да се извършва в рамките на утвърдения бюджет на съответния орган на съдебната власт за 2017 г., в съответствие с приетите от ВСС Правила за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в органите на съдебната власт.
4.1. Изплащането на сумите за облекло за 2017 г. се извършва в размер на две средномесечни заплати на заетите лица в бюджетната сфера по отчетни данни на НСИ за IV-то тримесечие на 2016 г.
4.2. Сумите за облекло за 2017 г. не се обвързват със срок за износване на облеклото от предходната година.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт. 

3. ОТНОСНО: Утвърждаване на актуализиран бюджет на съдебната власт за 2016 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Утвърждава промени по бюджета на съдебната власт за 2016 г., по приходите, трансферите, финансирането и разходите /Приложения №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4/,  както следва:
І.  Приходи от дейността на органите на съдебната власт общо, в т.ч.:  …..
1. Приходи от съдебни такси …..
2. Приходи от друга дейност …...
II. Разходи по бюджета на съдебната власт …...
III. Трансфери общо, в т.ч.: …...
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (без трансфери към НОИ) …...
	Трансфери НОИ …..
	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост ….
ОБЩО I. – II. + III.  (- ) …..
IV. Операции с финансови активи и пасиви общо, в т.ч.: …..
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - …...
Наличности по сметки от предходни години …...
ОБЩО IV. (+) …...
2. Възлага на директор дирекция "Бюджет и финанси" на основание чл. 113, ал. 7 от Закона за публичните финанси да уведоми министъра на финансите за актуализирания бюджет на съдебната власт към 31.12.2016 г.


4. ОТНОСНО:  Утвърждаване на бюджетите на почивните и учебните бази на органите на съдебната власт към 31.12.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА бюджетите на почивните и учебните бази на органите на съдебната власт към 31.12.2016 г., съгласно приложението.


5. ОТНОСНО: Корекция на бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА компенсирани промени по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г., съгласно приложение № 1.
2. УТВЪРЖДАВА бюджети на органите на съдебната власт към 31.12.2016 г., съгласно приложение № 2.


6. ОТНОСНО: Подмяна на дефектирали инверторни климатици в помещението за UPS за сградата на ВСС и в сървърното помещение.
Извлечение от протокол № 2/11.01.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер до ….. за закупуване на инверторни климатици в помещението за UPS за сградата на ВСС и в сървърното помещение.
 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Варна да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво за отопление в размер на …..
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Враца да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво за отопление в размер на …..
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Силистра да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво за отопление в размер на …..
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Административен съд гр. Силистра да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на 1 000 литра дизелово гориво за отопление в размер на …..
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Административен съд гр. Хасково да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на 2 000 литра дизелово гориво за отопление в размер на …..
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Велинград да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво за отопление в размер на …..
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г. 


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на климатик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до изработване критерии и лимити за закупуване на компютърна техника, копирна техника, озвучителна техника и климатици в органите на съдебната власт, както и за централизирана доставка на тази техника, съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 45/08.12.2016 г., т. 40-А.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Дулово да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво за отопление в размер на …..
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Елхово да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво за отопление в размер на …..
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Лом да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на 5 000 литра дизелово гориво за отопление в размер на …...
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
 Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Харманли да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво за отопление в размер на …...
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г. 


18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
 Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Чирпан да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво за отопление в размер на …...
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г. 

Разни.

20. ОТНОСНО: Обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения на членовете на ВСС.
	
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА до произнасяне на Комисия по правни и институционални въпроси.


21. ОТНОСНО: Утвърждаване на стратегически план за периода 2017 – 2019 г. на дирекция „Вътрешен одит“ и годишния план за дейността по вътрешен одит през 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на т. 21, за запознаване на комисията със стратегическия план за периода 2017 – 2019 г. на дирекция „Вътрешен одит“ и годишния план за дейността по вътрешен одит през 2017 г.
       

22. ОТНОСНО: Командироване на двама членове на Висшия съдебен съвет и един преводач за участие в среща на Изпълнителния борд на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети (БЕСМСС), във връзка с т. 2 от заседанието на КПИВ, проведено на 09.01.2017 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани двама представители на Висшия съдебен съвет и един преводач с английски език за участие в срещата на Изпълнителния борд на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе през втората половина на февруари или първата половина на март 2017 г., гр. Тирана, Албания.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари и разходите за медицински застраховки на командированите лица, както и хонорарът на преводача са за сметка на ВСС.


23. ОТНОСНО: Решение на КПИВ по протокол № 1/09.01.2017 г. във връзка с писмо от Офиса на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) с приложен протокол от проведена втора среща на екипа по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение“ и покана за участие в третата среща на екипа по проекта, която ще се проведе в периода 13-14 февруари 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в срещата на екипа по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение“ на ЕМСС, за периода 13-15 февруари 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия:
- Незабравка Стоева – член на Висшия съдебен съвет;
- Юлия Ковачева – член на Висшия съдебен съвет;
- Наталия Андреева – преводач от български на английски език и обратно.
2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.
 

24. ОТНОСНО: Възстановяване на разходи от участие на членове на ВСС и представители на съдебната власт в дейностите на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода септември – декември 2016 г.
Извлечение от протокол № 1/09.01.2017 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОДКРЕПЯ решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 1/09.01.2017 г., т. 7.
     

25. ОТНОСНО: Жалби от съдебни заседатели относно направени изчисления по представени касови ордери за месец септември и октомври 2016 г., изпратени от КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА жалбите от съдебни заседатели на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС по компетентност, за извършване на проверка по подадения сигнал, за резултатите от която да бъде уведомена Комисия „Бюджет и финанси“.  


26. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Апелативен съд гр. Бургас за увеличаване щатната численост на съдебната администрация на съда със 7 (седем) щатни бройки за съдебни служители.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА до произнасяне на комисия „Съдебна администрация“.


27. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за IV-то тримесечие на 2016 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява направените разходи за командировки на Членовете на Висшия съдебен съвет за IV-то тримесечие на 2016 г. 
2. Одобрява направените разходи за командировки на директора на Националния институт на правосъдието за IV-то тримесечие на 2016 г.
3. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния административен съд, на Върховния касационен съд, на Главния прокурор на Република България и на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за IV-то тримесечие на 2016 г.


28. ОТНОСНО: Предоставяне на 4 броя преносими компютъра от наличните в администрацията на ВСС на Софийски градски съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 11, ал. 5 от ППЗДС, да се предоставят на Софийски градски съд безвъзмездно за управление 4 /четири/ броя преносими компютъра от наличните в администрацията на ВСС, съгласно приложения списък.


29. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районна прокуратура гр. Гоце Делчев за смяна на обслужващата банка „…” АД, считано от 01.02.2017 г., изпратено от главния секретар на Прокуратура на Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки – транзитна, наличности и сметка за чужди средства на Районна прокуратура гр. Гоце Делчев да се обслужват от … ЕАД, считано от 01.02.2017 година.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районна прокуратура гр. Гоце Делчев.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за указания относно предприемане на действия, във връзка с банковото обслужване на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентност на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен, при спазване критериите и реда приети от Висшият съдебен съвет с протоколни решения № 20/22.06.2005 г. и № 53/19.12.2006 г.


31. ОТНОСНО: Доклад № ДП2ГБ – 11/30.11.2016 г. за извършена финансова инспекция на Районен съд гр. Габрово.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение Доклад № ДП2ГБ – 11/30.11.2016 г. за извършена финансова инспекция на Районен съд гр. Габрово.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

32. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 45 от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 8 декември 2016 г., Т. 40-А.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

В изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 45/08.12.2016 г. комисия „Бюджет и финанси“ ПРЕДЛАГА на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ и комисия „Управление на собствеността“ да определят представители, които да вземе участие в създадената Работна група.
Комисия „Бюджет и финанси“ предлага да се проведе заседание на Работната група на 25.01.2017 г. от 10.30 часа.  
  

33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Смолян да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво за отопление в размер на …...
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г.


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

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Мадан да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво за отопление в размер на …...
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г.


35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Трън да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво за отопление в размер на …...
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г.


36. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка – договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. в ) от ЗОП с предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство“ за нуждите на органите на съдебната власт – Централно управление и 346 /триста четиридесет и шест/ поделения“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. в ) от ЗОП с предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство“ за нуждите на органите на съдебната власт – Централно управление и 346 /триста четиридесет и шест/ поделения“, както и да сключи договор с прогнозна стойност в размер на …. /………/ с избрания изпълнител за срок от 2 (две) години или да прекрати процедурата.


38. ОТНОСНО: Задължения за ТБО от органите на съдебната власт към Община Русе.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задължения за ТБО към община Русе, както и натрупаните към момента на плащане лихви за недвижими имоти находящи се в гр. Русе с адреси, както следва: ул. „Цариброд“ № 6, ул. „Муткурова“ № 51А, ул. „Александровска“ № 57 и ул. „Пирот“ № 12 за периода 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. и за 2017 г.


39. ОТНОСНО: Провеждане на изнесено заседание на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, което ще се състои в периода 26-28 януари 2017 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършен разход ..…. за провеждане на изнесено заседание на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми. 
2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ да изготви план-сметка за провеждане на изнесено заседание на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, която да бъде одобрена от г-н Узунов - председател на Комисия „Бюджет и финанси”.
                                              
                                                                                                          
41. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото заседание на Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет след 19.01.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г.
2. Определяне на показатели и условия за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2017 г. във връзка с ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

3. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт. 

3.1. Утвърждаване на актуализиран бюджет на съдебната власт за 2016 г.
3.2. Утвърждаване на бюджетите на почивните и учебните бази на органите на съдебната власт към 31.12.2016 г.
3.3. Корекция на бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г.

5. Разни

5.1. Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за IV-то тримесечие на 2016 г.
5.2. Предоставяне на 4 броя преносими компютъра от наличните в администрацията на ВСС на Софийски градски съд.
5.3. Доклад № ДП2ГБ – 11/30.11.2016 г. за извършена финансова инспекция на Районен съд гр. Габрово.
5.4. Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка – договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. в ) от ЗОП с предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на счетоводна програма „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство“ за нуждите на органите на съдебната власт – Централно управление и 346 /триста четиридесет и шест/ поделения“.
5.5. Задължения за ТБО от органите на съдебната власт към Община Русе.




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






