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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  47
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 15 декември 2017 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Боян Магдалинчев – председател 
Боряна Димитрова
Гергана Мутафова
Севдалин Мавров


ОТСЪСТВА	Т: Георги Кузманов и Калина Чапкънова

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


1. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., за съгласуване.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г.


2. ОТНОСНО: ПМС № 293 от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ИЗВЪРШВА корекция по бюджета на съдебната власт за 2017 г. в изпълнение на Постановление № 293 на Министерския съвет от 14.12.2017 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА ПРИХОДИТЕ ОБЩО  ……..
2. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С …. в т.ч. по показател и подпоказател, както следва:
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) ….
.
3. 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 на 18.12.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г.

2. ПМС № 293 от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           						БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ






