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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  13
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 22 март 2017 г.




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

ОТСЪСТВА	: Камен Иванов
 

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.
При обсъжданията по точка 18 от дневния ред присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС.
При обсъжданията по точка 21 от дневния ред присъства Мария Зафирова – началник отдел „Европейски и международни програми и проекти“.

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

1. 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.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана 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. Монтана 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“.
  

3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик.
Отложена по протокол № 9/22.02.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 2017 г. по бюджета на съдебната власт.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
Отложена по протокол № 2/18.01.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Девня за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


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

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Девня за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдийски кабинет.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за закупуване на  2 бр. климатици.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 бр.  климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя климатици.
Отложена по протокол № 8/15.02.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Лом за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ….. с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя  климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици.
Отложена по протокол № 5/01.02.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Мадан за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ….. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя  климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатична система за архивно помещение.
Отложена по протокол № 11/08.03.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Монтана за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатична система за архивно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на преместен държавен съдебен изпълнител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите за 2017 г. на Районен съд гр. Трън и Районен съд гр. Пазарджик с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на преместен държавен съдебен изпълнител, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Трън за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …..
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2017 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …..

 
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Раднево за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с ….. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за подмяна на пожароизвестителна централа.
Извлечение от протокол № 17/15.03.2017 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 2017 г. на Районен съд гр. Чирпан по § 10-00 „Издръжка“ с ….. с цел осигуряване на средства за подмяна на пожароизвестителна централа.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.

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

13. 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.


14. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за предстоящо плащане по сключен договор за изработка и доставка на мебелно обзавеждане.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2017 г. с цел осигуряване на средства за предстоящо плащане по сключен договор (след процедура по ЗОП) за изработка и доставка на мебелно обзавеждане.
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с …..


15. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за предстоящо плащане по сключен договор за изработка, доставка и монтаж на визуална информационна система за сградата на бул. „Скобелев“ № 23.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Софийски районен съд за 2017 г., с цел осигуряване на средства за предстоящо плащане по сключен договор (след процедура по ЗОП) за изработка, доставка и монтаж на визуална информационна система за сградата на съда намираща се на бул. „Скобелев“ № 23.
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с …..

Разни. 

18. ОТНОСНО: Доклад от Главния секретар на ВСС относно необходими промени в структурата и числеността на администрацията на ВСС.
Отложена по протоколи №№ 11/08.03.2017 г. и 12/15.03.2017 г. на КБФ.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПОДКРЕПЯ предложението на Главния секретар на ВСС за промени в структурата и числеността на администрацията на ВСС.
2. Трансформира свободна щатна бройка „младши експерт – счетоводител“ в отдел ЕМПП в „главен експерт – счетоводител“. 


19. ОТНОСНО: Разходи по провеждане на Общите събрания за избор на членове на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА до произнасяне на дирекция „Правна“.


20. ОТНОСНО: Паметна записка от проведена среща между Държавната комисия по сигурността на информацията и Специализирана прокуратура и в присъствието на г-н Румен Георгиев – член на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение паметната записка от проведена среща между Държавната комисия по сигурността на информацията и Специализирана прокуратура.
 

21. ОТНОСНО: Доклад от отдел „Европейски и международни програми и проекти“ и дирекция „Бюджет и финанси“ във връзка с решение на комисия „Бюджет и финанси“ по т. 21 от протокол № 5/01.02.2017 г.
Отложена по протокол № 11/08.03.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВЪЗЛАГА на Координационният съвет да предложи промяна в реализация на мерки 3.3.1 и 5.5.1 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за реформата на съдебната власт.
2. Да се изиска информация от комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ дали при прилагането на установената норма на натовареност са отчетени финансовите аспекти по прилагането й.


22. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на финансите във връзка с предложение за предоставяне на лек автомобил за нуждите на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Да се уведоми Министерство на финансите за отпадналата необходимост от предоставяне на лек автомобил за нуждите на ВСС.


23. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Кюстендил за безвъзмездно предоставяне на компютърна техника на Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ и на Обединен детски комплекс гр. Кюстендил. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжен съд гр. Кюстендил да предостави безвъзмездно три броя компютри и два броя лазерни принтера на Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ гр. Кюстендил и три броя компютри на Обединен детски комплекс гр. Кюстендил. 


24. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Ауди А8 за нуждите на Районен съд гр. Карлово.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА съгласие лек автомобил Ауди А8, числящ се на ВКС, да се предостави безвъзмездно за ползване на Районен съд гр. Карлово.
Мотиви:
Комисията счита за нецелесъобразно предоставянето за нуждите на Районен съд гр. Карлово лек автомобил Ауди А8 числящ се на ВКС.
2. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да предприеме действия за извършване на оглед на предложените за безвъзмездно предоставяне автомобили от ВКС, поради необходимостта от такива за нуждите на ВСС.


25. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Варна за увеличаване броя на ползваните терминалните устройства ПОС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Варна да увеличи с един брой ползваните терминални устройства ПОС, за обслужване на транзитната сметка.
 2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Варна, във връзка с искането им за увеличаване броя на ПОС терминалните устройства.


26. ОТНОСНО: Предложение за поемане на задължение за възлагане на консултантска услуга за подготовка на документация по обществена поръчка с предмет „Изготвяне на пазарни оценки за целите на финансовото отчитане на недвижимите имоти, инвестиционните имоти /в строеж/ и инфраструктурни обекти, предоставени на ВСС за нуждите на съдебната власт“.
Извлечение от протокол № 17/15.03.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА на комисия „Управление на собствеността“ за обосноваване на реда за възлагане, чрез подписване на директен договор, с оглед разходваните средства за услуги с идентичен или сходен предмет.


27. ОТНОСНО: Решение на КАК към Съдийската колегия на ВСС по протокол № 11/13.03.2017 г. относно изменение и допълнение на решение на Висшия съдебен съвет по пр. № 57/19.11.2015 г. за определяне възнаграждения на членовете на конкурсни комисии, с оглед Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (обн. в ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.).

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА предложението от Комисия по атестиране и конкурси  към Съдийската колегия на ВСС на Комисия по атестиране и конкурси към Прокурорската колегия на ВСС за произнасяне с общо решение.


28. ОТНОСНО: Писмо от …… с вх. № 96-00-446/15.03.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото на ….. на председателя на Софийски градски съд, по компетентност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


29. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски градски съд относно възстановяване на ½ държавна такса по гр.д. № ….

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото на Комисия по правни и институционални въпроси, за становище.


30. ОТНОСНО: Необходимост от извършване на авансово плащане за организирането на 12-та Международна конференция на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 9-12 юли 2017 г. в гр. Бургас.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършването на авансово плащане в размер на …... за резервирането на хотел „Гранд Хотел и Спа Приморец“, гр. Бургас, за провеждането на 12-та Международна конференция на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 9-12 юли 2017 г. в гр. Бургас.
 

31. ОТНОСНО: Командироване на Мариета Неделчева – заместник- председател на Специализирания наказателен съд, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД) за участие във Втората среща на Регионалната експертна работна група за укрепване на способностите за употреба на техники за разследване и прекъсване на незаконните финансови потоци, произтичащи от незаконното превеждане на мигранти в Югоизточна Европа, която ще се проведе в гр. Будва, Черна гора, в периода 26-28 април 2017 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована за участие във Втората среща на Регионалната експертна работна група за укрепване на способностите за употреба на техники за разследване и прекъсване на незаконните финансови потоци, произтичащи от незаконното превеждане на мигранти в Югоизточна Европа, която ще се проведе в гр. Будва, Черна гора за периода 25.04.2017 г. – 28.04.2017 г.
- Мариета Неделчева Маринова – заместник-председател на Специализирания наказателен съд, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД) и контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст.
2. Пътните разходи и разходите за настаняване са за сметка на организаторите.
3. Разходите за дневни пари и за медицинска застраховка за периода на командироване са за сметка на Висшия съдебен съвет.
 

32. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“  по протокол № 18/20.03.2017 г. относно отпускане на средства за изграждане на някои видове инсталации, монтиране на климатици, решетки на прозорците и други видове дейности за създаване на условия за работа в сграда, намираща се в гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов“ № 44, наета за нуждите на съда.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Пленумът на Висшия съдебен съвет се е произнесъл с решение по протокол № 10/16.03.2017 г., т. 43 и т. 44.


33. ОТНОСНО: Уведомление от и.ф. председател на Софийски районен съд, във връзка с решение на комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 8/22.02.2017 г., т. 24.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение уведомлението от и.ф. председател на Софийски районен съд. 


34. ОТНОСНО: Проект на решение за провеждане на обществена поръчка за ремонт на ведомствени апартаменти, управлявани и стопанисвани от ВСС.
Извлечение от протокол № 18/20.03.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА на комисия „Управление на собствеността“ за посочване на вида на обществената поръчка и приложимия ред за нейното възлагане, както и за определяне на точния й предмет.


35. 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 23.03.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

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

- „Дава съгласие“

1.1. 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.

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

1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. климатик.

1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на климатик.

1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдийски кабинет.

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за закупуване на  2 бр. климатици.

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя климатици.

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя климатици.

1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатична система за архивно помещение.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на преместен държавен съдебен изпълнител.

1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик.

- „Съвместно с КУС“

1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за подмяна на пожароизвестителна централа.

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.

2.2. Искане от и.ф. председател на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за предстоящо плащане по сключен договор за изработка и доставка на мебелно обзавеждане.

2.3. Искане от и.ф. председател на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда за 2017 г., с цел осигуряване на средства за предстоящо плащане по сключен договор за изработка, доставка и монтаж на визуална информационна система за сградата на бул. „Скобелев“ № 23.


4. Разни.

4.1. Предложение от председателя на Окръжен съд гр. Кюстендил за безвъзмездно предоставяне на компютърна техника на Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ и на Обединен детски комплекс гр. Кюстендил. 

4.2. Предложение от председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Ауди А8 за нуждите на Районен съд гр. Карлово.



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





