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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  18
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 11 май 2016 г.





ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Димитър Узунов – председател
Каролина Неделчева
Камен Иванов
Румен Георгиев

ОТСЪСТВА	: Елка Атанасова


От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Красимира Василева - н-к отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна”, АВСС.


Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

1. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 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 2016 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 2016 г.


2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждение за изготвяне на правни становища.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Военно-апелативен съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждение на двама експерти за изготвяне на правни становища с оглед предявяване на граждански иск.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт.


3. ОТНОСНО: Осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника.

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 2016 г. на Окръжен съд гр. Варна по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на звукозаписна уредба на стойност .... и уредба за повиквания на стойност ....
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Смолян по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на звукозаписна техника за две зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Плевен по § 10-00 „Издръжка” с .... за закупуване на звукозаписна техника за четири зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Ихтиман по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на звукозаписна техника за една зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
5. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Каварна по § 10-00 „Издръжка” с ..... за закупуване на звукозаписна техника за две зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” със ..... за закупуване на звукозаписна техника за осем зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
7. ПРЕДЛАГА на административните ръководители на Районен съд гр. Перник и Районен съд гр. Трън да подновят исканията си за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника, като се съобразят с утвърдените с решение на пленума на ВСС по т. 35 от протокол № 19/27.04.2016 г., пределни цени.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за боядисване и обзавеждане на 12 бр. освободени от Административен съд гр. Добрич помещения.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Добрич за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за боядисване и обзавеждане на 12 бр., освободени от Административен съд гр. Добрич, помещения.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за подмяна на дървен парапет на тераса.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Трявна за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ..... за подмяна на дървен парапет на тераса.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Препоръчва на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик разходите за изплащане на облекло на новоназначен служител, да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за 2016 г.
Мотиви: Планираните средства за облекло по бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2016 г. са в размер на ....., който е по-висок от изплатените суми до момента.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за преустройство (преграждане) на помещение за обособяване на два кабинета и оборудването им с два климатика.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА искането на Административен съд гр. Бургас за отпускане на средства за преустройство (преграждане) на помещение за обособяване на два кабинета и оборудването им с два климатика, поради липса на необходимите приложения към него съгласно писмо изх. № 91-00-070 от 14.05.2014 г. на Висшия съдебен съвет, касаещо указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията за закупуване на офис оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик и закупуване на офис столове.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА искането на Районен съд гр. Нова Загора за отпускане на средства за доставка и монтаж на климатик и закупуване на офис столове, поради липса на необходимите приложения към него съгласно писмо изх. № 91-00-070 от 14.05.2014 г. на Висшия съдебен съвет, касаещо указания относно документите, с които трябва да бъдат окомплектовани исканията за закупуване на офис оборудване, копирна техника и извършване на текущи ремонти.

Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г .

9. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховен административен съд за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховния административен съд за 2016г. с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2016 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” със .....
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ......

10. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с ....., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със ....., съгласно Приложение № 1.

Разни.

11. ОТНОСНО: Фактическото поемане на управлението на имотите на съдебната власт.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

На основание § 80 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и във връзка с решение на Пленумът на Висшия съдебен съвет по т. 46 от протокол № 19/27.04.2016 г. да се изиска информация от Министерство на правосъдието за размера на неусвоените към момента средства за придобиване и управление на недвижимите имоти на съдебната власт, както и средствата за персонала по § 81. Информацията да се предостави по параграфи и подпараграфи съгласно ЕБК. При наличието на финансови задължения от страна на Министерство на правосъдието същите следва да бъдат отразени в изисканата информация.


12. ОТНОСНО: Определяне на поименните състави на постоянните комисии: „Бюджет и финанси” и „Управление на собствеността”, към Пленума на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ОПРЕДЕЛЯ поименния състав на постоянна Комисия „Бюджет и финанси” към пленума на ВСС, както следва:
1. ................................
2. ..................................
3. ..............................
4. ...................................
5. ................................
6. .....................................
2. ОПРЕДЕЛЯ поименния състав на постоянна Комисия „Управление на собствеността” към пленума на ВСС, както следва:
1. ................................
2. ..................................
3. ..............................
4. ...................................
5. ................................
6. .....................................


13. ОТНОСНО:  Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА Проекта на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г. за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура за сградата на бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, с приложена финансова обосновка.
Същият да бъде изпратен на Министъра на правосъдието.


14. ОТНОСНО: Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2015 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 2015 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: Предложение от главния секретар на Министерство на правосъдието за безвъзмездно предоставяне на движими вещи – държавна собственост.
Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ВЪЗРАЗЯВА Административен съд гр. Кърджали да придобие безвъзмездно за управление машини и съоръжения монтирани в предоставената за стопанисване сграда на обща стойност ..... от Министерство на правосъдието.


17. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието относно разработване на тарифа за таксите, които следва да се събират при оспорването на индивидуалните административни актове, издадени в производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА писмото от Министерство на правосъдието на председателя на Върховен административен съд, по компетентност за изготвяне на отговор. 


18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за определяне на допълнително възнаграждение на .... - съдия в Окръжен съд гр. Варна, за присъдена научна степен „Доктор”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ на ..... - съдия в Окръжен съд гр. Варна, да бъде определено допълнително парично възнаграждение, в размер на 10% към определената индивидуална работна заплата за придобита научна степен „Доктор”, считано от датата на вземане на решението.


19. ОТНОСНО: Писмо вх. № 11-06-679/04.05.2016 г. от председателя на Окръжен съд гр. Шумен относно разпределението на разходите за абонаментно обслужване на отоплителна система, асансьори и др. и за текущ ремонт на съоръжение, между ползвателите на сградата.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

С решение по т. 2 от протокол № 38/14.12.2005 г. на ВСС са дадени възможни варианти за разпределение на общи разходи свързани с ползването на съдебни сгради, в които са настанени повече от един орган на съдебната власт.


20. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 2/27.04.2016 г. от заседание на Съдийската колегия на ВСС относно молба на Станислав Георгиев, заместник председател на Апелативен съд гр. Пловдив, за командироване в периода 22-24 май 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия, за участие в среща по проект за сътрудничество между Европейската мрежа на съдебните съвети и Института по европейско право в областта на Онлайн решаване на спорове и Алтернативното решаване на спорове.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирован Станислав Георгиев, заместник председател на Апелативен съд гр. Пловдив, за участие в среща по проект за сътрудничество между Европейската мрежа на съдебните съвети и Института по европейско право в областта на Онлайн решаване на спорове и Алтернативното решаване на спорове, за периода 22-24 май 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи се заплащат от ВСС, а в последствие се възстановяват от Европейската мрежа на съдебните съвети. Разходите за една нощувка са за сметка на ЕМСС.
3. Разходите за нощувка, разходите за дневни пари, разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
 

21. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-109/04.05.2016 г. до Областния управител на област Русе и кмет на община Бяла с молба за съдействие за намиране на трайно решение на проблемите със сградата на Съдебната палата в гр. Бяла, с копие до Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-109/04.05.2016 г. до Областния управител на област Русе и кмет на община Бяла с молба за съдействие за намиране на трайно решение на проблемите със сградата на Съдебната палата в гр. Бяла, с копие до Висшия съдебен съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
                           
23. ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Вътрешните правила за определяне месечното възнаграждение на изборните членове на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Вътрешните правила за определяне месечното възнаграждение на изборните членове на ВСС, както следва:
- променя наименованието на Правилата, както следва: „Правила за определяне месечното възнаграждение на членовете на ВСС”;
- в чл. 1, ал. 2 след „...се утвърждават от” се добавя „пленума на”;
- в чл. 2 след „..вземане на решения от” се добавя „пленума на”;
- в чл. 3, ал. 1, т. 1 след „чл. 29” се добавя „ал. 2”;
- текстът на чл. 3, ал. 1, т.3 се изменя, както следва: други трудови възнаграждения, невключени в т. 1 и 2”;
- в чл. 3, ал. 2 текстът: „........бюджетната сметка.....”, се заменя с  „...бюджета...”;
- в чл. 3 се създава нова ал. 3 с текст: „Изборните членове на ВСС не получават възнаграждение за работата си в комисии към съвета.”
- текстът на чл. 4 се изменя, както следва: Основното възнаграждение на изборните членове на ВСС се изменя и актуализира тримесечно, в съответствие с разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от ЗСВ;
- текстът на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 – отпада;
- текстът на чл. 8, ал. 1 – отпада;
- чл. 8, ал. 2 става чл. 7 и след израза „...министъра на правосъдието” се добавя израза: „...главния инспектор...” и текстът: „... заседание на ВСС.......”, се заменя със: „....заседание на пленума на ВСС....”;
- текстът на чл. 9, ал. 1 се изменя, както следва: „При наличие на финансови средства по бюджета на ВСС за съответната година, изборните членове на ВСС имат право на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати съгласно Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения” и става чл. 8
- текстът на чл. 9, ал. 2 и ал. 3 – отпада;
- текстът на § 3 от ЗР се изменя, както следва: Тези правила влизат в сила след утвърждаването им от пленума на ВСС, могат да се изменят по реда на тяхното утвърждаване и се прилагат от 12.04.2016 г.
- текстът на § 4 от ЗР – отпада;


24. ОТНОСНО: Проект за Пазарно проучване относно външна оценка за осигуряване на качеството на одитната дейност на дирекция „Вътрешен одит” във Висш съдебен съвет.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проекта за Пазарно проучване относно външна оценка за осигуряване на качеството на одитната дейност на дирекция „Вътрешен одит” във Висш съдебен съвет с направените от комисията корекции.
Пазарното проучване да се публикува на Интернет страницата на ВСС.


25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за увеличаване броя на ПОС терминалните устройства.
Доклад от Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Кюстендил да увеличи броя на ползваните ПОС терминални устройства с два броя, за обслужване на набирателната сметка и транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Кюстендил, във връзка с искането им за увеличаване на броя на ПОС терминалните устройства.


26. ОТНОСНО: Сключване на договор с БНТ за изработване на видеоклип за популяризиране на дейността на КПА, касаеща провеждането на конкурсите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише с Българската Национална Телевизия договор за производство и подготовка за излъчване на аудио-визуално произведение – филм с времетраене 10 минути, който представя конкурсните процедури за магистрати, кариерното развитие на магистратите и церемониите по встъпване в длъжност на магистратите.


27. ОТНОСНО: Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ тримесечна справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали - застраховане” АД  за регистрираните застрахователни събития, размера на изплатените застрахователни суми и основанията за отказ за изплащане.


28. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 12.05.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 12.05.2016 г.

1. Определяне на поименните състави на постоянните комисии: „Бюджет и финанси” и „Управление на собствеността”, към Пленума на ВСС.

2. Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.

3. Проект за изменение и допълнение на Вътрешните правила за определяне месечното възнаграждение на изборните членове на Висшия съдебен съвет.


29. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото заседание 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 12.05.2016 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

- „Дава съгласие”

1.1. Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

1.2. Искане от административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждение за изготвяне на правни становища.

1.3. Осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника.

1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за боядисване и обзавеждане на 12 бр. освободени от Административен съд гр. Добрич помещения.

1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за подмяна на дървен парапет на тераса.

2. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.

2.1. Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховен административен съд за 2016 г.

2.2. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

3. Разни.

3.1. Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2015 г.

3.3. Предложение от главния секретар на Министерство на правосъдието за безвъзмездно предоставяне на движими вещи – държавна собственост.

3.4. Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за определяне на допълнително възнаграждение на .... - съдия в Окръжен съд гр. Варна, за присъдена научна степен „Доктор”.

3.5. Сключване на договор с БНТ за изработване на видеоклип за популяризиране на дейността на КПА, касаеща провеждането на конкурсите.

3.6. Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане.





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






