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П Р О Т О К О Л   № 19
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 13 юни 2018 г.



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

ОТСЪСТВА	ЩИ: няма

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 21 присъства Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“.
При обсъжданията по точка 27 присъстваха - Валери Михайлов - директор на дирекция „ИТСС“ и Анелия Чомакова - гл. експерт - информационни системи.

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 Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия за периода от м.февруари до м. юли включително,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Нова Загора за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован магистрат,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в среща на изпитна комисия по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии.

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 Окръжен съд гр. Сливен за 2018 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в среща на изпитна комисия по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Сливен със …
  

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Велико Търново за 2018 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Велико Търново с …..


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Хасково за 2018 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Хасково с …..
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2018 г. на Софийски районен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 26.04.2018 г., издаден от Софийски градски съд.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изготвяне на технически проект за преустройство на WC и изграждане на два броя стълбищни платформи за хора в неравностойно положение.
Извлечение от протокол № 18/30.05.2018 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 увеличение на бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Севлиево по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за изготвяне на технически проект за преустройство на WC и изграждане на два броя стълбищни платформи за хора в неравностойно положение.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
2. Уведомява  дирекция  „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на …. за изготвяне на технически проект за преустройство на WC и изграждане на два броя стълбищни платформи за хора в неравностойно положение в Районен съд гр. Севлиево, са за сметка на средствата за „Осигуряване на достъпна среда в имоти на съдебната власт“, утвърдени в поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и за основен ремонт за 2018 г., съгласно решение по т. 15 от протокол № 6/01.03.2018 г. на Пленума на ВСС. 


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за изготвяне на проект за подобряване на енергийната ефективност на сградата на съда.
Извлечение от протокол № 19/06.06.2018 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 на Районен съд гр. Генерал Тошево по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с …., с цел осигуряване на финансови средства за изготвяне на работен проект, за подобряване на енергийната ефективност на сградата на съда, с цел кандидатстване в процедура за подбор на проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони“, по Оперативна програма „Региони в растеж“.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за извършване на констуктивно и енергийно обследване на сградата на съда.
Извлечение от протокол № 19/06.06.2018 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 на Районен съд гр. Провадия по § 10-00 „Издръжка“ за 2018 г. с …. с цел осигуряване на финансови средства за извършване на констуктивно и енергийно обследване на сградата, с цел кандидатстване в процедура за подбор на проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони“, по Оперативна програма „Региони в растеж“.
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 Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за защита на прозорците на първия етаж, чрез поставяне на противоударно фолио.
Извлечение от протокол № 19/06.06.2018 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. Пирдоп за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС, с цел осигуряване на средства за текущ ремонт – защита на прозорците на първия етаж от сградата на съда чрез поставяне на противоударно фолио.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за ремонт на санитарни възли.
Извлечение от протокол № 19/06.06.2018 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. Раднево по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на санитарни възли.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за доставка на верижен стълбищен робот.
Извлечение от протокол № 19/06.06.2018 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 увеличение на бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Брезник по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. с цел осигуряване на средства за доставка на верижен стълбищен робот.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
2. Уведомява  дирекция  „Управление на собствеността на съдебната власт“, че средствата в размер на …. за доставка на верижен стълбищен робот за сградата на Районен съд гр. Брезник, са за сметка на средствата за „Осигуряване на достъпна среда в имоти на съдебната власт“, утвърдени в поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и за основен ремонт за 2018 г., съгласно решение по т. 15 от протокол № 6/01.03.2018 г. на Пленума на ВСС. 
  

15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово разходите за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.
2. При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Гълъбово между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за техническа профилактика на служебен автомобил и закупуване на батерии за UPS-и.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра разходите за техническа профилактика на служебен автомобил в размер на …., да бъдат извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.
2. ПРЕПРАЩА искането на Районен съд гр. Силистра за увеличаване на бюджета за 2018 г. за закупуване на батерии за UPS на стойност …., по компетентност на комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“. 


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за разработване на файл с бюджетни платежни нареждания за СЕБРА и допълнение към файла с платежни нареждания за персонала.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик разходите за външна услуга във връзка с генериране на платежни нареждания за плащания на персонала, с цел защита на личните данни на лицата включени в списъка за масови плащания, в размер на …., да бъдат извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.

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

18. 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. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

21. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност във Върховен административен съд.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА резултатите – констатации, изводи и одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одитния ангажимент за даване на увереност във Върховен административен съд.

Разни.

22. ОТНОСНО: Писмо от Държавната агенция „Електронно управление“ за изменение и допълнение на Правилата за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Във връзка с писмо рег.№ДАЕУ-3663/29.05.2018 г. от Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), предлага на Председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на Република България, Директора на НИП и Главния инспектор на Инспектората към ВСС в срок до 20 юни 2018 г. да представят попълнено Приложение 1 към Правилата на ДАЕУ по електронен път с данни за разходите в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии, като данните да се включат в проектобюджетите за 2019 г. и бюджетните прогнози за 2020 и 2021 г. на органите на съдебната власт.
2. Предлага на Председателите на Съдилищата на Република България в срок до 20 юни 2018 г. да представят Приложение 1 към Правилата на ДАЕУ по електронен път с данни за разходите в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии без да се предвиждат данни по т. 5 „Наименование на информационния ресурс“, като информацията да се включи в проектобюджетите за 2019 г. и бюджетните прогнози за 2020 и 2021 г. на органите на съдебната власт.
3. Възлага на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ да изготви Приложение 1 към Правилата на ДАЕУ в частта на т. 5 „Наименование на информационния ресурс“ за справката на Съдилищата на Република България.
4. Възлага на дирекция „Бюджет и финанси“ да организира подготовката на предложение до Конституционния съд за противоконституционност на текстовете, за предварително съгласуване на разходите по бюджета на съдебната власт, свързани с информационните технологии с Държавна агенция „Електронно управление“.  


23. ОТНОСНО: Становище от дирекция „Правна“ относно дължимостта от ВСС /Районен съд гр. Ивайловград/ на сума, във връзка с подписаното Споразумение за партньорство № Д-100/06.06.2016 г. между община Ивайловград и Висш съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Да се изиска от председателя на Районен съд гр. Ивайловград копие на договора за безвъзмездна финансова помощ и общите условия по ОПРР, както и всякаква допълнителна информация от която да е видно какви видове разходи са допустими и недопустими, допускат ли се „Непредвидени разходи“ по проекта, предвидени ли са те в договора за безвъзмездна финансова помощ, как се отчитат видовете разходи, какви са допустимите размери, къде точно са регламентирани видовете разходи, които подлежат на възстановяване.
2. Да се изпрати писмо до председателя на Районен съд гр. Ивайловград, с което да се изиска допълнителната информация, съгласно т. 1 и решението на КБФ по протокол № 10 от 28.03.2018 г.


24. ОТНОСНО: Възстановяване по набирателната сметка на Районен съд гр. Севлиево на погрешно преведена сума.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде възстановена грешно постъпила сума в размер на ….. по набирателната сметка на Районен съд гр. Севлиево.


25. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик за подписване на Анекс към договора за банково обслужване на съда.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение уведомлението от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за подписване на Анекс към договора за банково обслужване на съда.


26. ОТНОСНО: Преписка образувана по сигнал на … от гр. Враца, изпратена от Комисия по професионална етика към СК и ПК на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение преписката образувана по сигнал на … от гр. Враца.
Мотиви: Комисия „Бюджет и финанси” многократно се е произнасяла с решения по поставения въпрос от сем. …, поради което и предвид това, че не сочат нови факти и обстоятелства, счита че няма основания за промяна на взетите решения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

27. ОТНОСНО: Покана за участие в съвместно заседание на Работна група „Е-право (е-правосъдие)“, което ще се проведе на 26 юни 2018 г., гр. Брюксел, Белгия.
Извлечение от протокол № 16/12.06.2018 г. от заседание на КПКИТ. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. КОМАНДИРОВА за участие в заседание на Работна група „Е-право (е-правосъдие)“, за периода 25 – 27 юни 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия, следните лица:
1.1. Калина Чапкънова – член на ВСС;
1.2. Гергана Мутафова – член на ВСС;
1.3. Иван Калибацев – председател на Районен съд гр. Пловдив;
2. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да командирова Валери Михайлов - директор на дирекция „ИТСС, за участие в заседание на Работна група „Е-право (е-правосъдие)“, за периода 25 – 27 юни 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия.
3. Пътните разходи, разходите за нощувки, дневни пари и медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет.
 

28. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 14.06.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 14.06.2018 г.

1. Покана за участие в съвместно заседание на Работна група „Е-право (е-правосъдие)“, което ще се проведе на 26 юни 2018 г., гр. Брюксел, Белгия.


29. 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 21.06.2018 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 Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в среща на изпитна комисия по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии.
1.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища.
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на магистрат в конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища.
1.8. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист.
1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за изготвяне на технически проект за преустройство на WC и изграждане на два броя стълбищни платформи за хора в неравностойно положение.
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за изготвяне на проект за подобряване на енергийната ефективност на сградата на съда.
1.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за извършване на констуктивно и енергийно обследване на сградата на съда.
1.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за защита на прозорците на първия етаж, чрез поставяне на противоударно фолио.
1.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за ремонт на санитарни възли.
1.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за доставка на верижен стълбищен робот.
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.
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 във Върховен административен съд.
5. Разни.
5.1. Възстановяване по набирателната сметка на Районен съд гр. Севлиево на погрешно преведена сума.



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






