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П Р О Т О К О Л   № 15
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 16 май 2018 г.




ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Боян Магдалинчев – председател 
Боряна Димитрова
Георги Кузманов
Калина Чапкънова
Севдалин Мавров

ОТСЪСТВА	: Гергана Мутафова

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 Петър Станков - началник отдел "УКЦОП".
При обсъжданията по точка 14 присъства Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“.


Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

1. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за 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 2018 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 в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на климатична инсталация.
Извлечение от протокол № 15/09.05.2018 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 по бюджета за 2018 г. на Специализиран наказателен съд по § 10-00 „Издръжка“ с …. за авариен текущ ремонт на климатична инсталация в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 11 броя  климатични системи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Попово за 2018 г. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на 11 броя климатични системи, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Попово с ...
 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за авариен ремонт на канализацията.
Извлечение от протокол № 15/09.05.2018 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 Районен съд гр. Самоков за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС с цел осигуряване на средства за авариен ремонт на канализацията на сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

 
5. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за основен ремонт на стълбище и входна врата.
Извлечение от протокол № 15/09.05.2018 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Брезник за 2018 г. с цел осигуряване на средства за извършване на основен ремонт на външно стълбище и входна врата, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Районен съд гр. Брезник с ….
2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на …. за извършване на основен ремонт на външно стълбище и входна врата в Районен съд гр. Брезник, са за сметка на утвърдения Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради, съгласно решение по т. 15 от протокол № 6/01.03.2018 г. на Пленума на ВСС. 


6. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на пожаротехнически средства и самозатваряща се негорима врата.
Извлечение от протокол № 15/09.05.2018 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 по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Горна Оряховица по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на пожаротехнически средства и самозатваряща се негорима врата.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изработване на проект за пожароизвестителна адресируема система.
Извлечение от протокол № 15/09.05.2018 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 по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за изработване на проект за пожароизвестителна адресируема система в сградите ползвани от съда.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


8. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в сградата на Районен съд гр. Лом“.
Извлечение от протокол № 15/09.05.2018 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 по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Лом по § 10-00 „Издръжка“ с …. за възлагане на услуга-изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в сградата на Районен съд гр. Лом“, включително участие на външен експерт в комисията за избор на Изпълнител.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ.
Извлечение от протокол № 15/09.05.2018 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 корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Благоевград за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за обект: „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2“, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Административен съд гр. Благоевград с ….
2. Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на …. за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за обект: „Проектиране на основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2“ са за сметка на утвърдения Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради, съгласно решение по т. 15 от протокол № 6/01.03.2018 г. на Пленума на ВСС. 


10. ОТНОСНО: Допълнителна информация от и.ф. председател на Районен съд гр. Горна Оряховица във връзка с искането за осигуряване на средства за закупуване на система за звукозапис и видеонаблюдение в реално време.
Отложена по протокол № 8/14.03.2018 г. на КБФ.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Горна Оряховица за 2018 г. с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на система за звукозапис и видеонаблюдение в реално време в специализираното помещение за разпити и изслушвания на деца, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Горна Оряховица с ….


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за демонтаж на негоден ел. котел.
Извлечение от протокол № 15/09.05.2018 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 по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Свиленград по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за демонтаж на негоден ел. котел.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за закупуване на рамков метален детектор и климатик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ВРЪЩА искането на Административен съд гр. Ямбол за закупуване на 1 брой климатик за съобразяване с утвърдените с решение на Пленума на Висш съдебен съвет по протокол № 10/16.03.2017 г. пределни цени за закупуване на климатици за работни помещения в органите на съдебната власт.
2. ПРЕПРАЩА писмото по т. 1, във връзка с искането за закупуване на нов рамков метален детектор, по компетентност на комисия „Управление на собствеността“.

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .

13. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2018 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. с …., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 01-00 „Заплати“ със ….
по § 10-00 „Издръжка“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. с …. съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с …

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 в Районен съд гр. Сливница.

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 Районен съд гр. Сливница.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно представената писмена информация.

Разни.

15. ОТНОСНО: Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2017 г.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 17.05.2018 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2017 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.
 

16. ОТНОСНО: Проект на Правила за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА до получаване на отговор от Управляващия орган.


17. ОТНОСНО: Вътрешни правила за организацията на дейността на комисия „Бюджет и финанси” при ВСС, за обсъждане.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА изменения на Вътрешните правила за организацията на дейността на комисия „Бюджет и финанси”.


18. ОТНОСНО: Функционална характеристика на дирекция „Бюджет и финанси“.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА Функционална характеристика на дирекция „Бюджет и финанси“.
 

19. ОТНОСНО: Съгласуване на допълнителен лимит за разходи за представителни цели на Националния институт на правосъдието за обезпечаване провеждането на Общото събрание на ЕМСО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА допълнителен лимит за представителни разходи за 2018 г. в размер до …. в рамките на утвърдения бюджет на Националния институт на правосъдието, за обезпечаване провеждането на Общото събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение, което е включено в Календара на събитията на Българското председателство на Съвета на ЕС и ще се проведе през м. юни 2018 г.
 

20. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.04.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените средства заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г. от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.04.2018 г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г. от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.04.2018 г.  


21. ОТНОСНО: Увеличаване на прогнозната стойност на обект: „Ремонт на фасада на сградата на Районен съд гр. Варна“.
Извлечение от протокол № 15/09.05.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ решение по т. 2.1 от протокол № 15/09.05.2018 г. на комисия „Управление на собствеността“ относно увеличаване на прогнозната стойност на обект: „Ремонт на фасада на сградата на Районен съд гр. Варна“ от …. на ….
2. ПРЕДЛАГА на комисия „Управление на собствеността“ да актуализира, в рамките на утвърдения бюджет, приетото с решение по т. 15 от протокол № 6/01.03.2018 г. на Пленума на ВСС поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2018 г.
Мотиви:
С решение по т. 15 от протокол № 6/01.03.2018 г. на Пленума на ВСС е утвърдено поименното разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“, съгласно което заложената годишна задача за разходи за основен ремонт за 2018 г. е в размер на …. Към 30.04.2018 г. са усвоени …. Поради липса на допълнителни източници на финансиране, повишаването на прогнозната стойност на заложен обект в Поименното разпределение трябва да е за сметка на намаляването на стойността на друг.


22. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за I-во тримесечие на 2018 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. Одобрява разходите за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за I-во тримесечие на 2018 г. 
2. Одобрява разходите за командировки на председателя на Върховния административен съд за I-во тримесечие на 2018 г.
3. Одобрява разходите за командировки на главния прокурор на Република България за I-во тримесечие на 2018 г.
4. Одобрява разходите за командировки на директора на Националния институт на правосъдието за I-во тримесечие на 2018 г.
5. Одобрява разходите за командировки на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за I-во тримесечие на 2018 г.
6. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния касационен съд от която е видно, че не са му изплащани средства за командировки за I-во тримесечие на 2018 г.


23. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Сливен за смяна на обслужващата банка „Първа Инвестиционна банка” АД, считано от 15.05.2018 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - транзитна, наличности и сметка за чужди средства на Районен съд гр. Сливен да се обслужват от „Централна кооперативна банка” АД, считано от 01.06.2018 г.
2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за промяната в банковото обслужване на Районен съд гр. Сливен.


24. ОТНОСНО: Предоставяне на 14 бр. компютърни конфигурации от наличните в администрацията на ВСС на Административен съд София-град.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 17.05.2018 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 11, ал. 5 от ППЗДС, да се предоставят на Административен съд София-град безвъзмездно за управление 14 /четиринадесет/ броя компютърни конфигурации от наличните в администрацията на ВСС, съгласно приложения списък. 


25. ОТНОСНО: Предоставяне на 5 бр. принтери от наличните в администрацията на ВСС на Районен съд гр. Варна
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 17.05.2018 г.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 11, ал. 5 от ППЗДС, да се предоставят на Районен съд гр. Варна безвъзмездно за управление 5 /пет/ броя принтери от наличните в администрацията на ВСС, съгласно приложения списък. 


26. ОТНОСНО: Командироване на Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд, председател на Наказателната колегия и Национален представител на Република България в Съвместния надзорен орган на Евроджъст, за участие в Пленарна сесия на Съвместния надзорен орган на Евроджъст, която ще се проведе на 08.06.2018 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована за участие в Пленарна сесия на Съвместния надзорен орган на Евроджъст, за периода 07.06.2018 г. – 09.06.2018 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия:
- Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на наказателната колегия и национален представител на Република България в Съвместния надзорен орган на Евроджъст.
2. Пътните разходи и разходите за настаняване са за сметка на организаторите.
3. Разходите за дневни пари и за медицинска застраховка на командированото лице за периода на командироване са за сметка на Висшия съдебен съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

27. ОТНОСНО: Командироване на членове на Висшия съдебен съвет за участие в XIII-та Конференция на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 21-22 юни 2018 г. в гр. Будва, Черна гора.
Извлечение от протокол № 13/14.05.2018 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в XIII-та Конференция на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, за периода 20-23 юни 2018 г. в гр. Будва, Черна гора, следните лица:
1.1. ……………….. – член на ВСС
1.2. ……………….. – член на ВСС
1.3. ………………. – преводач от английски на български език и обратно.
2. Пътните разходи, разходите за дневни пари, разходите за нощувки по фактически размер, разходите за медицински застраховки, разходите за трансфер от летището до населеното място и обратно, както и разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.

30. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 17.05.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 17.05.2018 г.

1. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ.


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 17.05.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

„Дава съгласие“
1.1. Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
1.2. Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на климатична инсталация.
1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 11 броя  климатични системи.
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за авариен ремонт на канализацията.
1.5. Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за основен ремонт на стълбище и входна врата.
1.6. Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на пожаротехнически средства и самозатваряща се негорима врата.
1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изработване на проект за пожароизвестителна адресируема система.
1.8. Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в сградата на Районен съд гр. Лом“.
1.9. Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на система за звукозапис и видеонаблюдение в реално време.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за демонтаж на негоден ел. котел.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .
2.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.

3. Одитни доклади.
3.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Сливница.

4. Разни.
4.1. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.04.2018 г.
4.2. Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за I-во тримесечие на 2018 г. 



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




