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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  19
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 23 май 2017 г.




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

ОТСЪСТВАТ: Румен Боев и Румен Георгиев


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 17 от дневния ред присъстваха Галя Георгиева – член на ВСС и Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС.


1. ОТНОСНО: Решение на Министерски съвет № 281 от 18 май 2017 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение Решение на Министерски съвет № 281 от 18 май 2017 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.

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

2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Бургас за 2017 г. с …. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии, в обявен конкурс за повишаване в длъжност и преместване, чрез събеседване за заемане на свободните длъжности за „съдия“ в окръжните съдилища, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен съд гр. Бургас с ….

 
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за текущ ремонт на външно отводняване на покрива – подмяна на олуци, водосточни казанчета и водосточни тръби.
Извлечение от протокол № 30/17.05.2017 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на външно отводняване на покрива – подмяна на олуци, водосточни казанчета и водосточни тръби на сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
 

4. 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.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на мултимедиен проектор и проекторен екран.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с общо …. за закупуване на мултимедиен проектор и проекторен екран.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт. 


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за внедряване на модул „Електронни справки към Регистър на банковите сметки и сейфове“ към „JES“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2017 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …. с цел осигуряване на средства за внедряване на модул „Електронни справки към Регистър на банковите сметки и сейфове“ към „JES“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител за участие в работна група по изготвянето на Наредби и Правила по ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд гр. Пазарджик за 2017 г. с …. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител за участие в работна група по изготвянето на Наредби и Правила по ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Пазарджик с …


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на материали за извършване на текущ ремонт.
Извлечение от протокол № 30/17.05.2017 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. Чепеларе по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на материали за извършване на текущ ремонт.
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“.
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за текущ ремонт, следствие от застрахователно събитие.
Извлечение от протокол № 30/17.05.2017 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 на бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт, следствие от застрахователно събитие в помещения на съда.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
След възстановяване на средствата от застрахователя бюджета на Районен съд гр. Ямбол няма да бъде коригиран.
2. Решението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, като съвместно предложение от комисия „Управление на собствеността“ и комисия „Бюджет и финанси“.
 

10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за преводачи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на административния ръководител на Административен съд гр. Хасково да поднови искането си, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за шестмесечието.


11. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен касационен съд относно осигуряване на финансови средства, съгласно решение на Комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 16/26.04.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от председателя на Върховен касационен съд на Комисия „Управление на собствеността“, за становище.

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

12. ОТНОСНО: Корекция по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния административен съд в рамките на утвърдения бюджет на ВАС за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния административен съд за 2017 г., както следва:
1.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с …., в рамките на утвърдения бюджет на ВАС за 2017 г.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета за дейността на учебното и почивно дело в рамките на утвърдения бюджет на ВАС за 2017 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 40 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …..


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 § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с …., съгласно Приложение № 1.



Одитни доклади.

16. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1711в Районен съд гр. Ботевград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Ботевград.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.
3. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за изпълнение на препоръки №№ 1.4 и 1.7 от таблицата с препоръките, приложение на одитния доклад.

Разни. 

17. ОТНОСНО: Сигнал от директора на дирекция „Финанси и счетоводство“ във Върховен касационен съд с вх. № ВСС – 6529/12.05.2017 г.
Отложена по протокол № 18/17.05.2017 г. на КБФ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Вътрешен одит” да организира извършването на проверка във Върховен касационен съд на сключените договори и извършените разходи за доставки и услуги за периода от 01.01.2015 г. до настоящия момент.


18. ОТНОСНО: Писмо от Магдалена Лазарова – съпредседател на ГС към ВСС във връзка с разглеждането на Анализ и обобщение на становища и позиции на ВСС относно актове на ГС към ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

По поставените въпроси Комисия „Бюджет и финанси“ се е произнесла с решение по протокол № 21/15.05.2013 г., т. 3. 


19. ОТНОСНО: Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2016 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 25.05.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА Доклада за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2016 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, който да бъде изпратен на Народното събрание и Сметната палата в законоустановените срокове.


20. ОТНОСНО: Заповед № АД-750-05-40/17.05.2017 г. на председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 април 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение Заповедта на председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 април 2017 г.
 

21. ОТНОСНО: Информация от Националния статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за I-во тримесечие на 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение информацията от Националния статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за I-во тримесечие на 2017 г.


22. ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция за добро изпълнение по договор между „….“ АД и Министерство на правосъдието.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде освободена гаранция за добро изпълнение по договор № 93-00-644/16.12.2015 г. на фирма „…“ АД в размер на …...


23. ОТНОСНО: Информация от дирекция „Управление на собствеността“ относно заявките и доставките на горива за отопление. /отложена точка от 17.05.2017 г./
Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 29/16.05.2017 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

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


24. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по протокол № 28/10.05.2017 г. относно организиране и провеждане на обществена поръчка за реализиране на Инвестиционната програма на ВСС за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Съгласно Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация и съгласно Вътрешните правила по СФУК дирекция „Бюджет и финанси“ няма компетентност да извършва контрол върху представения проект на документация за участие в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в сгради на органите на съдебната власт, по шест обособени позиции“.
2. Дирекция „Бюджет и финанси“ извършва съгласуване на документите относно финансовите параметри.


25. ОТНОСНО: Командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България (НСМ-ГТД) за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе на 12 и 13 юни 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия.

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 11 – 14 юни 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия, следните лица:
1.1. 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;
1.2. Галя Маринова – съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България.
2. Пътните разходи и разходите за една нощувка са за сметка на организаторите на срещата.
3. Разходите за две нощувки по фактически размер, разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка за периода на командироване са за сметка на Висшия съдебен съвет.
4. Не възразява разходите за път в рамките на страната (Велико Търново – 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.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

26. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише Споразумение за сътрудничество с МП във връзка с изискванията на УО за подадено проектно предложение по ОП „Добро управление“ с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише Споразумение за сътрудничество с МП във връзка с изискванията на УО на Оперативна програма „Добро управление“ за подадено проектно предложение с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“.

 
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата, следствие от застрахователно събитие.
Извлечение от протокол № 30/17.05.2017 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 на бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата, следствие от застрахователно събитие.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 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“.


28. ОТНОСНО: Писма от председателите на Районен съд гр. Русе и Районен съд гр. Нови пазар относно финансиране на дейности по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Извлечение от протокол № 16/15.05.2017 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка“ за 2017 г. с …. с цел осигуряване на финансови средства за награден фонд за инициативи по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Нови пазар по § 10-00 „Издръжка“ за 2017 г. с …. с цел осигуряване на финансови средства за награден фонд за инициативи по Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. по § 10-00 „Издръжка“.
 

29. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси за 2017 г. и 2016 г. по ЕИК на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за данък недвижими имоти /ДНИ/ и такса битови отпадъци /ТБО/, дължими за 2017 г. и 2016 г. по ЕИК на ВСС за недвижими имоти по общини, както следва:
1. Община Бяла – почивен дом „Изгрев“ – за 2017 г. ДНИ – …. и ТБО – ….; за 2016 г. ДНИ – …. и ТБО – ….
2. Община Велико Търново – ул. „Васил Левски“ № 16 – ТБО ….
3. Община Кюстендил – ул. „Гороцветна“ № 31 – ТБО – ….
4. Община Плевен – ул. „Димитър Константинов“ № 25 – ТБО за 2017 г. – …. и главница за ТБО за периода 01.07 – 31.12.2016 г. в размер на …., в едно с дължимата към момента на плащане лихва.
5. Община Радомир – ул. „Кирил и Методий“ № 22 – ТБО за 2017 г. – …., главница за ТБО за периода 01.07 – 31.12.2016 г. в размер на …., в едно с дължимата към момента на плащане лихва.
6. Община Шумен – ул. „Славянски“ № 64 – ТБО за 2017 г. – …., главница за ТБО за периода 01.07 – 31.12.2016 г. в размер на …., в едно с дължимата към момента на плащане лихва; ул. „Карел Шкорпил“ № 1 – ТБО за 2017 г. – …., главница за ТБО за периода 01.07 – 31.12.2016 г. в размер на …., в едно с дължимата към момента на плащане лихва; ул. „Съединение“ № 1 – ТБО за 2017 г. – …., главница за ТБО за периода 01.07 – 31.12.2016 г. в размер на …., в едно с дължимата към момента на плащане лихва.


30. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 25.05.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 25.05.2017 г.

1. Решение на Министерски съвет № 281 от 18 май 2017 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.
2. Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише Споразумение за сътрудничество с МП във връзка с изискванията на УО за подадено проектно предложение по ОП „Добро управление“ с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“.


31. 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 25.05.2017 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 Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии.

1.2. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за текущ ремонт на външно отводняване на покрива – подмяна на олуци, водосточни казанчета и водосточни тръби.

1.3. 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.

1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на мултимедиен проектор и проекторен екран.

1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за внедряване на модул „Електронни справки към Регистър на банковите сметки и сейфове“ към „JES“.

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован съдебен служител за участие в работна група по изготвянето на Наредби и Правила по ЗСВ.

1.7. Писма от председателите на Районен съд гр. Русе и Районен съд гр. Нови пазар относно финансиране на дейности по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

- Съвместно с КУС

1.8. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата, следствие от застрахователно събитие.

1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за закупуване на материали за извършване на текущ ремонт.

1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за текущ ремонт, следствие от застрахователно събитие.

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

2.1. Корекция по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния административен съд в рамките на утвърдения бюджет на ВАС за 2017 г.

2.2. 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-1711в Районен съд гр. Ботевград.

5. Разни.

5.1. Сигнал от директора на дирекция „Финанси и счетоводство“ във Върховен касационен съд с вх. № ВСС – 6529/12.05.2017 г.

5.2. Заповед № АД-750-05-40/17.05.2017 г. на председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна заплата на народен представител, считано от 1 април 2017 г.

5.3. Информация от Националния статистически институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и фондове управлявани от държавата за I-во тримесечие на 2017 г.



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






