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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  6
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 8 февруари 2017 г.




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


ОТСЪСТВАТ: Елка Атанасова и Каролина Неделчева
 

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.
	

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Благоевград по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. за закупуване на 3 500 литра гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


2. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с …. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г.


3. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 5/01.02.2017 г., т. 25.2. относно финансовото обезпечаване на разходите за преводачи, владеещи арабски език в Районен съд гр. Малко Търново.

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 2017 г. на Районен съд гр. Малко Търново по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …., с цел осигуряване на средства за преводачи, владеещи арабски език.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Малко Търново по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за преводачи, владеещи арабски език.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Бяла по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Девин по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Петрич по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. за закупуване на 3 500 литра гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Тетевен по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …., с цел осигуряване на средства за закупуване на 7 000 л. дизелово гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Трявна по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …., с цел осигуряване на средства за закупуване на 6 000 л. дизелово гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Чепеларе по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .

12. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 40 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2017 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 01-00 „Заплати” с ….., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с ….., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ….., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с ….., съгласно Приложение № 1.
5. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ….., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с ….., съгласно Приложение № 1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка” с ….., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

14. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1606 в Окръжен съд гр. Шумен.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Шумен.
2. Одобрява плана за действие, изготвен от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за изпълнение на препоръките, дадени по т.т. 8.1, 9, 10 и 11 от одитния доклад.
3. Одобрява изпълнението на останалите препоръки, съгласно предоставената писмена информация.

Разни.

15. ОТНОСНО: Молба от ……. за отпускане на парична помощ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Молбата на …….. да се постави на информационното табло, находящо се на третия етаж в сградата на ВСС, тъй като се касае за благотворителност.

16. /Оттеглена/

17. ОТНОСНО: Заявени потребности от подновяване на договори № 45-06-006/10.03.2016 г., № 45-06-007/10.03.2016 г. и № 45-06-005/10.03.2016 г., по които ВСС е страна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1.	ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. без ДДС или ….. с ДДС, като бъде сключен договор за едногодишна поддръжка на внедрената при ВСС Информационна система за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица.
2.	ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. без ДДС или …. с ДДС, като бъде сключен договор за едногодишна поддръжка на разработения за нуждите на ВСС Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове.
3.	ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. без ДДС или ….. с ДДС, като бъде сключен договор за предоставяне на хостинг, техническо осигуряване, поддръжка и осигуряване на Интернет свързаност в техническия център на изпълнителя за срок от 1 (една) година.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Абати” АД за поддръжка на внедрената при ВСС Информационна система за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица с цена на поддръжката …. без ДДС или …. с ДДС за срок от 1 (една) година, включително с право да го изменя и прекратява.
2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Абати” АД за поддръжка на разработения за нуждите на ВСС Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове с цена на поддръжката …. без ДДС или …. с ДДС за срок от 1 (една) година, включително с право да го изменя и прекратява.
3. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Ай Пи Сек“ ЕООД за предоставяне на хостинг, техническо осигуряване, поддръжка и осигуряване на Интернет свързаност в техническия център на изпълнителя с цена на услугата …. без ДДС или …. с ДДС за срок от 1 (една) година, включително с право да го изменя и прекратява.


18. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Бургас относно стопанисването на съдебната сграда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА до произнасяне на Комисия „Управление на собствеността“.


19. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен съд гр. Бургас относно стопанисването на Съдебна палата гр. Бургас.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА до произнасяне на Комисия „Управление на собствеността“.


20. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Апелативен съд гр. Бургас във връзка с извършено фактическо приемане на недвижим имот – Съдебна палата – Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101, в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 43/24.11.2016 г., д.т. 24.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА до произнасяне на Комисия „Управление на собствеността“.


21. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Районен съд гр. Радомир относно прилагането на новия Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата и Правилата към него.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА запитването на Комисия „Съдебна администрация“ за изразяване на становище по поставените въпроси.


22. ОТНОСНО: Предложение от главния секретар на Прокуратура на Република България за увеличаване броя на ПОС терминалните устройства за сградата на НСлС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Прокуратура на Република България да увеличи броя на ползваните ПОС терминални устройства с един брой, за обслужване на транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят Райфайзенбанк /България/ ЕАД, във връзка с искането за увеличаване броя на ПОС терминалните устройства с един брой, за нуждите на Национална следствена служба.


23. ОТНОСНО: Необходимост от осигуряване на награден фонд за ежегодния конкурс за ученическо есе.
Извлечение от протокол № 4/30.01.2017 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА по повод Ден на отворените врати във ВСС през 2017 г. и във връзка с наградата за конкурс за ученическо есе да бъде даден лаптоп от наличните във ВСС.
2. ОДОБРЯВА извършването на разход за закупуване на две поощрителни награди – книги/енциклопедии по …. за класираните на второ и трето място в конкурса.

 
24. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието относно провеждане на учебно посещение в Съда на ЕС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Националния институт на правосъдието.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

25. ОТНОСНО: Предложение за поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт § 51-00 на органите на съдебната власт за 2017 г., изпратено от комисия „Управление на собствеността“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт § 51-00 на органите на съдебната власт за 2017 г. 


26. ОТНОСНО: Приемане на график за обществените поръчки, които ще бъдат реализирани и изпълнявани от дирекция „Управление на собствеността“ през 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА График за обществените поръчки на ВСС за 2017 г., които ще бъдат организирани, провеждани и възлагани от дирекция „Управление на собствеността”.
2. ПРИСЪЕДИНЯВА Графика по т. 1 към График на обществените поръчки за 2017 г., приет с решение на комисия „Бюджет и финанси” по протокол № 5/01.02.2017 г.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА График за обществените поръчки на ВСС за 2017 г.
2. Приетият График да се предостави на всички ръководители на звена-заявители и отговорни служители, които ще бъдат ангажирани с подготовката и провеждането на процедурите, в съответствие с тяхната функционална компетентност.


27. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 5/01.02.2017 г. относно преценка на ефективността от стопанисването на Съдебните палати в гр. Бургас, гр. Варна, гр. Велико Търново и гр. Пловдив за периода 2012 г. – 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Дирекция „Бюджет и финанси“ не разполага с исканата информация.  
Същата се съдържа в органите на съдебната власт, които се помещават в съдебните палати в гр. Бургас, гр. Варна, гр. Велико Търново и гр. Пловдив.
2. ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността“, по компетентност.


28. ОТНОСНО: Командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, за участие в редовна среща на лицата за контакт, която ще се проведе на 19, 20 и 21 април 2017 г. в Малта.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в Редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за периода 18 – 22 април 2017 г. в Малта, следните лица:
- Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – граждански дела;
- Валентина Бошнякова – Събинска – съдия в Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – търговски дела;
- Рената Хальова – съдия в Окръжен съд гр. Враца, член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България.
2. Пътните разходи и разходите за две нощувки са за сметка на организаторите на срещата.
3. Разходите за две нощувки по фактически размер на 18 и 21 април 2017 г. за командированите лица са за сметка на Висшия съдебен съвет.
4. Разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка за периода на командироване са за сметка на Висшия съдебен съвет.
5. НЕ ВЪЗРАЗЯВА разходите за път в рамките на страната (Враца – София и обратно и Смолян – София и обратно) да бъдат извършени в рамките на бюджетните сметки на съответните органи на съдебната власт, съгласно Решение на ВСС по протокол № 53/13.12.2012 г.
 

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

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2017 г. на Районен съд гр. Тутракан по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд гр. Благоевград по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


32. ОТНОСНО: Сключване на договор за извършване на устни и писмени преводи за нуждите на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за извършване на устни и писмени преводи за нуждите на ВСС за срок от 1 (една) година, на обща прогнозна стойност в размер до … без ДДС, включително с право да го изменя или прекратява.


33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-област за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2017 г. на Административен съд София-област по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.
 Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.


34. 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 09.02.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

- „Дава съгласие“

1.1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

1.2. Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2017 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.3. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

1.4. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

1.5. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

1.6. Искане от административния ръководител на Административен съд София-област за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с тържествено отбелязване на десет години от създаването и началото на дейността на съда.

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

1.9. Финансовото обезпечаване на разходите за преводачи, владеещи арабски език в Районен съд гр. Малко Търново.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.

1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2017 г .

2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2017 г.

4. Одитни доклади.

4.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1606 в Окръжен съд гр. Шумен.

5. Разни

5.1. Заявени потребности от подновяване на договори № 45-06-006/10.03.2016 г., № 45-06-007/10.03.2016 г. и № 45-06-005/10.03.2016 г., по които ВСС е страна.

5.2. Сключване на договор за извършване на устни и писмени преводи за нуждите на Висшия съдебен съвет.




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







