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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  45
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 23 ноември 2016 г.




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

ОТСЪСТВАЩИ: няма

От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник отдел „БФ”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.


1. ОТНОСНО: Писмо от Инспектората към ВСС, с искане за осигуряване на средства за обзавеждане на помещения, ползвани под наем.
Извлечение от протокол № 24/23.11.2016 г. от заседание на КУС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Инспектората към ВСС по § 10-00 „Издръжка” със ...., с цел осигуряване на средства за обзавеждане на помещения, ползвани под наем.
Средствата са за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за текущ ремонт, свързан с подмяна на дограма.
Извлечение от протокол № 24/23.11.2016 г. от заседание на КУС. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка” с ...., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт, свързан с подмяна на дограма.
Средствата са за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността” и комисия „Бюджет и финанси”.


3. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 24.11.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 24.11.2016 г.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

„Дава съгласие”

1.1. Писмо от Инспектората към ВСС, с искане за осигуряване на средства за обзавеждане на помещения, ползвани под наем.

1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за текущ ремонт, свързан с подмяна на дограма.


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




