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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  1
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 11 януари 2017 г.




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

ОТСЪСТВАЩИ: няма


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.


1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2016 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 30.11.2016 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2016 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.

2. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния касационен съд, включително и по бюджета за дейността на учебното и почивно дело за 2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета на Върховния касационен съд за 2016 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с ......
УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ......
1.2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” със ......
УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” със .....
2. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2016 г., в рамките на общия бюджет на Върховния касационен съд за 2016 г., съгласно приложението.


3. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2016 г. във връзка с писмо с вх. № ВСС-1732/28.12.2016 г. на министъра на финансите.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2016 г. на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № ВСС-1732/28.12.2016 г. от министъра на финансите, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с .....
УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ общо с ......
в т.ч. по показатели:
Трансфери между бюджети (нето) с ........
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с ....
II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с .....
Функция „Отбрана и сигурност” с .......
Група „Съдебна власт” с ..........
в т.ч. по показатели:
Текущи разходи с ..........
Персонал с .......
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с .........
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на ......... съгласно писмо на министъра на финансите с изх. № 04-13-511/23.12.2016 г. /вх. № ВСС-1732 от 28.12.2016 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с провеждане на тържество, по случай 10 години от създаване на Административен съд София-град.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Административен съд София-град да извърши разход в размер на ..... за представителни цели, във връзка с провеждане на тържество, по случай 10 години от създаване на Административен съд София-град, през м. февруари 2017 г.
Сумата от ..... да бъде включена при разработването на бюджета на Административен съд София-град по § 10-00 „Издръжка” за 2017 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Брезник да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво за отопление в размер на ..........
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Златоград да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на гориво за отопление в размер на ........
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г.

Одитни доклади.

7. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Инспекторат към ВСС по одобрения план за действие с решение на пленума на ВСС по т. 68 от протокол № 30/28.07.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Одобрява изпълнението на препоръките по т. 1 и т. 2 от одобрения с решение на пленума на ВСС по т. 68 от протокол № 30/28.07.2016 година, план за действие, съгласно представената информация от главния инспектор на Инспектората към ВСС.


8. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно извършена проверка в Окръжен съд гр. Благоевград и Районен съд гр. Благоевград на основание решение по т. 22 от протокол № 42 от заседанието на пленума на ВСС, проведено на 17.11.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема направеното в докладите заключение от извършените проверки в Окръжен съд гр. Благоевград и Районен съд гр. Благоевград, възложени с решение по протокол № 42 от заседанието на пленума на ВСС, проведено на 17.11.2016 г.

Разни.

9. ОТНОСНО: Предложение от Магдалена Лазарова – съпредседател на Гражданския съвет към ВСС и член на ВСС за определяне на дата за работна среща в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по д.т. 40 от протокол № 41/10.11.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката до избор на титуляр на министър на правосъдието. 


10. ОТНОСНО: Одитен доклад № 0500101015 за извършен одит за съответствие на Софийски районен съд за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Одитният доклад за извършен одит за съответствие на Софийски районен съд за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. да се внесе на заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.


11. ОТНОСНО: Доклад № ДП2ПД - 18/26.10.2016 г. за извършена финансова инспекция на Военен съд гр. Пловдив.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение Доклад № ДП2ПД - 18/26.10.2016 г. за извършена финансова инспекция на Военен съд гр. Пловдив.


12. ОТНОСНО: Създаване на централизиран фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители през 2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. СЪЗДАВА централизиран фонд СБКО за отпускане на помощи на магистрати и съдебни служители през 2017 г.
2. Източник за набиране на средствата в централизирания фонд СБКО са отчисленията в размер на 0,1 % от средствата за СБКО, начислявани върху средствата за основна заплата в органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаването на фонда с протокол от проведено общо събрание.
3. От средствата на централизирания фонд СБКО могат да се подпомагат само магистрати и съдебни служители от органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаване на фонда и представили протокол от проведеното общо събрание в срок до 31.01.2017 г.


13. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление” на Висшия съдебен съвет към 31.12.2016 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предоставя на отдел „Европейски и международни програми и проекти” Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПДУ на Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 31.12.2016 г.


14. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието за предоставяне на обобщена статистическа информация по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) за 2016 г.
Извлечение от протокол № 43/19.12.2016 г. от заседание на КПИВ. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмото от Министерство на правосъдието за предоставяне на обобщена статистическа информация по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) за 2016 г.


15. ОТНОСНО: Завеждане по баланса на ВСС на инфраструктурни обекти, изградени през 2005 г. от Национална следствена служба.
	    Извлечение от протокол № 26/14.12.2016 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се заведат в баланса на ВСС към месец декември 2016 г. инфраструктурни обекти по сметка 2202 „Инфраструктурни обекти”, неразделна част от имот, находящ се на бул. „Г. М. Димитров” № 42 и да се отпишат от баланса на Прокуратура на Република България, съгласно приложена справка, както следва:
- Местопаркинг с отчетна стойност .........
- Настилка – двор с отчетна стойност .........


16. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Окръжен съд гр. Пловдив относно актуализиране на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Извлечение от протокол № 43/19.12.2016 г. от заседание на КПИВ. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПОДКРЕПЯ решение на Комисия по правни и институционални въпроси по протокол № 43/19.12.2016 г., т. 7.


17. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Сливница относно възстановяване на сума, представляваща двоен превод за погасяване на задължение по нахд ..... по описа на Районен съд гр. Сливница. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Висшия съдебен съвет да възстанови по банковата сметка на Пълномощник ......, сума в размер на ......., представляваща двоен превод за погасяване на задължението на .... .... по описа на Районен съд гр. Сливница.


18. ОТНОСНО: Молба с вх. № ВСС-784/12.12.2016 г. от „...“ АД за възстановяване на двойно заплатена държавна такса по тд .... по описа на Окръжен съд гр. Варна.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Висш съдебен съвет да възстанови по сметка на „....“ АД сума в общ размер на ....., представляваща двоен превод по Държавни такси по тд № ..... по описа на Окръжен съд гр. Варна.


19. ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция за изпълнение на сключен договор по обособена позиция № 3 „Доставка на лаптопи за нуждите на ВСС и съдилищата“ от обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на мрежови устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 2 - Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция  № 3 – Доставка на лаптопи за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 4 – Доставка на скенери за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция № 5 – Доставка на принтери и многофункционални устройства за нуждите на ВСС и съдилищата; Обособена позиция 6 – Доставка на клавиатури и мишки“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 23, ал. 1 от договор № 45-06-023/01.09.2016 г., сключен между ВСС и „....” ЕООД по обособена позиция № 3 от обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата” по шест обособени позиции, да бъде освободена гаранцията за изпълнение на горепосочения договор в частичен размер от 3%, равняващи се на ......


20. ОТНОСНО: Необходимост от осигуряване на антивирусен софтуер за съдилищата в Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише със „....” АД договор за осигуряване на компютърна антивирусна защита за нуждите на съдилищата в Република България за срок от 1 (една) година, на обща прогнозна стойност в размер на ...... без ДДС.


21. ОТНОСНО: Командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела за участие в 15-та Годишна среща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в периода 1-2 февруари 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани за участие в 15-та Годишна среща на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за периода 1-3 февруари 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия:
- Галя Маринова – съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България;
- Ивелина Солакова – съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България.
2. Пътните разходи, както и разходите за една нощувка са за сметка на организаторите на срещата.
3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер, дневни пари за 3 дни, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


23. ОТНОСНО: Абонаментно следгаранционно техническо обслужване на телефонна централа HiPath 3750, намираща се в сградата на ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „....” АД договор за следгаранционно техническо обслужване на телефонна централа Siemens тип HiPath 3750, намираща се в сградата на ВСС, за срок от 2 (две) години с право да го изменя и прекратява. 


24. ОТНОСНО: Покана от ГД „правосъдие и потребители”, отдел „Съдебни политики и върховенство на закона” на Европейската комисия, във връзка с предстояща среща на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 17 януари 2017 г., гр. Брюксел, Белгия.
Извлечение от протокол № 1/09.01.2017 г. от заседание на КПИВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде командирована Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност” в АВСС, за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, за периода 16-17 януари 2017 г., гр. Брюксел, Белгия.
2. Пътните разходи и разходите за една нощувка са за сметка на Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за дневни пари и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.


25. ОТНОСНО: Решение на Комисия „Управление на собствеността” по протокол № 1/04.01.2017 г. относно предприемане на неотложни действия по опазването на сградата, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23 за нуждите на СРС и СРП, договор рег. № 93-00-13/23.01.2013 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършен разход за пускане на топлоотдаването в сградата, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, с цел предотвратяване на бъдещо замръзване и повреждане на отоплителната и вентилационната система в сградата.


26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър и 1 бр. UPS.
Извлечение от протокол № 1/09.01.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Радомир да извърши разход по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на закупуване на 1 бр. сървър в размер на ......
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Радомир да извърши разход по § 10-00 „Издръжка” за закупуване на закупуване на 1 бр. UPS в размер на ....
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г.


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за закупуване на многофункционална копирна машина.
Извлечение от протокол № 1/09.01.2017 г. от заседание на КПКИТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение до изработване критерии и лимити за закупуване на компютърна техника, копирна техника, озвучителна техника и климатици в органите на съдебната власт, както и за централизирана доставка на тази техника, съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 45/08.12.2016 г., т. 40-А.


28. ОТНОСНО: Организация на планирането на потребностите от възлагане на обществени поръчки от Висш съдебен съвет през 2017 година. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОДОБРЯВА изготвената Обобщена заявка на потребностите от провеждане на обществени поръчки на ВСС за 2017 г.
2. Въз основа на одобрения списък дирекция „Правна” и дирекция „Бюджет и финанси” в АВСС да изготвят график за възлагане на поръчките през 2017 г.


29. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Златоград за смяна на обслужващата банка на съда.


Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА предложението на председателя на Районен съд гр. Златоград за смяна на обслужващата банка на съда, за спазване на критериите и реда приети от Висшият съдебен съвет с протоколни решения № 20/22.06.2005 г. и № 53/19.12.2006 г.


30. ОТНОСНО: Преглед на дълготрайни материални активи /ДМА/ за обезценка в съответствие с т. 16.24 от Указание № 20/14.12.2004 г. на дирекция „Държавно съкровище” при Министерство на финансите /ДДС № 20/14.12.2004 г./ и преглед за обезценка на обекти по с/ка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт”, с/ка 2202 „Инфраструктурни обекти” и с/ка 2091 „Капитализирани разходи по наети/предоставени за ползване ДМА”.
Извлечение от протокол № 27/21.12.2016 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРЕПРАЩА настоящия доклад на комисия „Управление на собствеността” за предприемане на действия по възлагане на дирекция „Управление на собствеността” на избор на лицензиран оценител за извършване преоценка на всички сгради, инфраструктурни обекти, незавършено строителство, производство и основен ремонт и капитализирани разходи по наети/предоставени за ползване ДМА, заведени по баланса на Висшия съдебен съвет.
2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси” след изготвяне на доклад от лицензиран оценител да предприеме действия по осчетоводяване на резултатите от обезценка на активите по баланса на Висшия съдебен съвет към 31.12.2016 г.
3. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси” да отрази настъпилите промени в стойността на всяка сграда поотделно във функция „Дълготрайни активи” в Единния счетоводен продукт на съдебната система.
4. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси”, при необходимост да коригира представения пред Министерство на финансите и Сметна палата годишен финансов отчет на съдебната власт към 31.12.2016 г.


31. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Районен съд гр. Елин Пелин във връзка с приложение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 41/10.11.2016 г., т. 20.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Комисия „Бюджет и финанси” ще се произнесе след решение на Комисия по правни и институционални въпроси.


32. ОТНОСНО: Съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за бюджетната процедура за 2018 г.
 

33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за закупуване на газов отоплителен котел за сградата на съда.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Генерал Тошево да извърши разход по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за закупуване на газов отоплителен котел за сградата на съда в размер на ......
Средствата да бъдат предвидени при изготвяне на бюджета на съда за 2017 г.
                     
                                                                                                                                                                                                                          
34. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 12.01.2017 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 12.01.2017 г.

1. Корекции по бюджета на Върховния касационен съд, включително и по бюджета за дейността на учебното и почивно дело за 2016 г.
2. Корекция на бюджета на съдебната власт за 2016 г. във връзка с писмо с вх. № ВСС-1732/28.12.2016 г. на министъра на финансите.
3. Създаване на централизиран фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители през 2017 г.
4. Завеждане по баланса на ВСС на инфраструктурни обекти, изградени през 2005 г. от Национална следствена служба.
5. Необходимост от осигуряване на антивирусен софтуер за съдилищата в Република България.
6. Абонаментно следгаранционно техническо обслужване на телефонна централа HiPath 3750, намираща се в сградата на ВСС.
7. Съгласуване проект на Решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2018 г.


35. 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 12.01.2017 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2016 г.

2. Одитни доклади.
2.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Инспекторат към ВСС по одобрения план за действие с решение на пленума на ВСС по т. 68 от протокол № 30/28.07.2016 г.
2.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно извършена проверка в Окръжен съд гр. Благоевград и Районен съд гр. Благоевград на основание решение по т. 22 от протокол № 42 от заседанието на пленума на ВСС, проведено на 17.11.2016 г.

3. Разни
3.1. Одитен доклад № 0500101015 за извършен одит за съответствие на Софийски районен съд за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
3.2. Доклад № ДП2ПД - 18/26.10.2016 г. за извършена финансова инспекция на Военен съд гр. Пловдив.



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





