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П Р О Т О К О Л   № 33
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 20 септември 2018 г.



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


ОТСЪСТВА	Т: Боряна Димитрова и Гергана Мутафова

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


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2018 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2018 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

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

2. 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“ със …. 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.



3. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на база на касовия отчет към 31.08.2018 г.

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 органи на съдебната власт за 2018 г., с цел осигуряване на средства за заплащане на суми за задължителни осигурителни вноски от работодател, както следва:
1. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Апелативен съд гр. София с ….
2. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Ямбол с ….
3. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Смолян с …
4. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Тетевен с ….
5. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Габрово с ….
6. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Пазарджик с ….
7. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Сливен с ….
8. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Перник с …
9. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Кърджали с …
10. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Търговище със …
11. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Хасково с …
12. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Първомай с …
13. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Враца с …..
14. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Несебър с ….
15. НАМАЛЯВА  § 05 00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Софийски окръжен съд с …
16 НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Военен съд гр. София с …
17. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Ловеч с …
18. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Ямбол с …
19. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Административен съд гр. Стара Загора с …
20. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Варна с …
21. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Видин с …
22. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Районен съд гр. Трън със …
23. НАМАЛЯВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Окръжен съд гр. Кюстендил с …
24. УВЕЛИЧАВА  § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Висшия съдебен съвет с ….


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен 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 Апелативен съд гр. Бургас за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Сливен за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с ...


5. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Военен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на експерти по секретно наказателно дело.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Военен съд гр. София за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на експерти по секретно наказателно дело № 0204/2016 г.
Средствата в размер на …. са за сметка на наличности по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.   


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за обзавеждане на два кабинета за новоназначени магистрати.

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. Перник за 2018 г. с цел осигуряване на средства за обзавеждане на два кабинета за новоназначени магистрати, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Перник с …


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт.
Извлечение от протокол № 30/12.09.2018 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 за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Варна с ... с цел осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г. 


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за текущ ремонт на стълбище и междуетажни площадки.
Извлечение от протокол № 30/12.09.2018 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. Пирдоп по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на стълбище и междуетажни площадки.
 Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г. 


9. ОТНОСНО: Искане от председателите на Апелативен специализиран наказателен съд и Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за доставка и монтаж на пилон и поставяне на български национален флаг в двора на административната сграда.



Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Апелативен специализиран наказателен съд и Специализиран наказателен съд за 2018 г., с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на пилон и поставяне на български национален флаг в двора на административната сграда.
Мотиви:
Комисията счита, че разхода следва да бъде извършен при съобразяване с обичайната практика на държавните институции, които поставят националния флаг и знамето на Европейския съюз пред официалния вход или на самата фасада на сградата с размерите, които съответстват.
 

10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за изработка на метален шкаф за „Бюро съдимост“.

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. Търговище за 2018 г. с цел осигуряване на средства за изработка на метален шкаф за „Бюро съдимост“, 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. Търговище с …..
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.

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. Девня и ВСС за 2018 г. с …., в това число …. за монтаж, с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за сървърно помещение /BTU 9000/, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Девня с ….


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на климатик.

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. Пазарджик за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Пазарджик с …


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за направа на силова и слаботокова инсталация и демонтаж и монтаж на климатици.
Извлечение от протокол № 30/12.09.2018 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 по бюджета за 2018 г. на Районен съд гр. Бяла по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства за направа на силова и слаботокова инсталация и демонтаж и монтаж на климатици.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Бяла за 2018 г. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на два климатика, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Бяла с …..
Мотиви:
Отпуснатите средства са съобразени с размера на 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.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Габрово разходите, които предстои да бъдат извършени по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за изплащане на облекло, да бъдат поети в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.
При разработването на бюджета на Районен съд гр. Габрово за 2018 г. са заложени допълнителни средства за покриване нуждите на съда.
При необходимост да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала“


15. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Хасково за даване на съгласие за изразходване на средства в рамките на реализирана икономия по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Поставеният въпрос е от компетентността на административния ръководител на Районен съд гр. Хасково.

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

16. 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. със ….., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 01-00 „Заплати“ с …..
по § 10-00 „Издръжка“ със ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. със ….., съгласно Приложение № 1, както следва:
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със …..
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с …
по § 10-00 „Издръжка“ с ….

Одитни доклади.

17. 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. Златоград.

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. Златоград.
2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.

Разни.

18. ОТНОСНО: Отговор от „Дженерали Застраховане“ АД във връзка с решение на Комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 19/13.06.2018 г., т. 19.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС” да анализира цитираните разпоредби в отговора от застрахователя, да се съпоставят тези разпоредби със сключения договор от 06.11.2017 г. и техническата спецификация и изискванията, които са заложени от ВСС за откриването на процедурата за обществената поръчка.


19. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.08.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.08.2018 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 от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.08.2018 г.  


20. ОТНОСНО: Проект за разпределение на автомобили по ОСВ във връзка с приключила обществена поръчка за доставка на 50 бр. нови автомобили за нуждите на ВСС и ОСВ, от които 13 бр. за нуждите на ВСС и 37 бр. за нуждите на ОСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
РАЗПРЕДЕЛЯ по органи на съдебната власт 37 бр. автомобили съгласно сключен договор по приключила обществена поръчка за доставка на 50 бр. нови автомобили за нуждите на ВСС и ОСВ, както следва:
1. Софийски градски съд – 1 бр.
2. Софийски районен съд – 1 бр.
3. Окръжен съд гр. Бургас – 1 бр.
4. Районен съд гр. Варна – 1 бр.
5. Районен съд гр. Девня – 1 бр.
6. Районен съд гр. Велико Търново – 1 бр.
7. Районен съд гр. Габрово – 1 бр.
8. Районен съд гр. Лом – 1 бр.
9. Районен съд гр. Панагюрище – 1 бр.
10. Районен съд гр. Плевен – 1 бр.
11. Районен съд гр. Никопол – 1 бр.
12. Районен съд гр. Червен бряг – 1 бр.
13. Окръжен съд гр. Пловдив – 1 бр.
14. Районен съд гр. Пловдив – 1 бр.
15. Окръжен съд гр. Разград – 1 бр.
16. Районен съд гр. Сливен – 1 бр.
17. Районен съд гр. Котел – 1 бр.
18. Районен съд гр. Чепеларе – 1 бр.
19. Районен съд гр. Добрич – 1 бр.
20. Окръжен съд гр. Търговище – 1 бр.
21. Районен съд гр. Търговище – 1 бр.
22. Окръжен съд гр. Шумен – 1 бр.
23. Районен съд гр. Нови Пазар – 1 бр.
24. Военен съд гр. Сливен – 1 бр.
25. Апелативен съд гр. София – 1 бр.
26. Апелативен съд гр. Бургас – 1 бр.
27. Апелативен съд гр. Варна – 1 бр.
28. Административен съд София-град – 1 бр.
29. Административен съд София-област – 1 бр.
30. Административен съд гр. Варна – 1 бр.
31. Административен съд гр. Видин – 1 бр.
32. Административен съд гр. Пловдив – 1 бр.
33. Административен съд гр. Разград – 1 бр.
34. Административен съд гр. Русе – 1 бр.
35. Административен съд гр. Хасково – 1 бр.
36. Административен съд гр. Шумен – 1 бр.
37. Национален институт на правосъдието – 1 бр.


21. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил марка „…“, модел ... за нуждите на Районен съд гр. Балчик.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Върховен касационен съд да предостави безвъзмездно за ползване автомобил марка „….“, модел …. с допълнително оборудване на Районен съд гр. Балчик.


22. ОТНОСНО: Молба от и.ф. председател на Районен съд гр. Златоград за даване на разрешение за ползване на служебния автомобил за пътуване от гр. Рудозем до гр. Златоград.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Съгласно решение по т. 4.2 от протокол № 2/25.01.2018 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет, органите на съдебната власт не следва да извършват разходи за пътуване по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ПМС № 332/2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.


23. ОТНОСНО: Жалба-възражение от ……..с вх. №ВСС – 1659/05.09.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение жалба-възражение от …….
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:

24. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Инспектората към ВСС за 2018 г.

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 Инспектората към ВСС за 2018 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както обезщетения по чл. 40, ал. 5 от КСО, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с …...
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …..

25. 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 да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2018 г.
2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
„Дава съгласие“
2.1. Искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
2.2. Анализ на изпълнението на бюджета по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на база на касовия отчет към 31.08.2018 г.
2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
2.4. Искане от и.ф. председател на Военен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на експерти по секретно наказателно дело.
2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за обзавеждане на два кабинета за новоназначени магистрати.
2.6. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт.
2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за текущ ремонт на стълбище и междуетажни площадки.
2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за изработка на метален шкаф за „Бюро съдимост“.
2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.
2.10. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за направа на силова и слаботокова инсталация и демонтаж и монтаж на климатици.
„Не дава съгласие“
2.12. Искане от председателите на Апелативен специализиран наказателен съд и Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за доставка и монтаж на пилон и поставяне на български национален флаг в двора на административната сграда.

3. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .
3.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
3.2. Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Инспектората към ВСС 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 в Районен съд гр. Златоград.
5. Разни.
5.1. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.08.2018 г.
5.2. Проект за разпределение на автомобили по ОСВ във връзка с приключила обществена поръчка за доставка на 50 бр. нови автомобили за нуждите на ВСС и ОСВ, от които 13 бр. за нуждите на ВСС и 37 бр. за нуждите на ОСВ.
5.3. Предложение от председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил марка „…“, модел … за нуждите на Районен съд гр. Балчик.




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


			



