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



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

ОТСЪСТВА	: Севдалин Мавров

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".

По отношение на т. 36 от дневния ред се проведе съвместно заседание с комисия „Съдебна администрация“-СК на което присъстваха Стефан Гроздев и Боян Новански – членове на комисията.
От администрацията на ВСС присъства Елеонора Савова - началник отдел “СКС“.

1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2018 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 31.05.2018 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2018 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“ 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.


3. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието с искане за осигуряване на средства за изплащане на разлика във възнаграждения и осигурителни вноски на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет и Националния институт на правосъдието за 2018 г., с цел осигуряване на средства за актуализиране на възнагражденията на 80 кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2017 г./2018 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ на Националния институт на правосъдието с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет и Националния институт на правосъдието за 2018 г., с цел осигуряване на средства за доплащане на суми за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване, във връзка с актуализиране на възнагражденията на 80 кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2017 г./2018 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Висш съдебен съвет с …
2.2. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Националния институт на правосъдието с …


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат.

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. Кърджали за 2018 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, за участие в състава на изпитна комисия за провеждане на писмени и устни изпити на кандидатите за младши съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Кърджали с ….


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

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. Павликени по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с …., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на резерва от наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за спешен авариен ремонт на служебен автомобил.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2018 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за неотложен и спешен авариен ремонт на служебен автомобил.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за текущ ремонт на фасадата на сградата на съда.
Извлечение от протокол № 20/13.06.2018 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 по бюджета за 2018 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за машинно почистване на фасадата в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за фасадно боядисване, боядисване на метални решетки и силиконизиране на сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.
3. УВЕДОМЯВА комисия „Управление на собствеността“, че след отпускане на сумите по т. 1 и т. 2, неусвоените средства от резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г. ще останат по-малко от …..


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущ ремонт на настилки в сградата на съда.
Извлечение от протокол № 20/13.06.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2018 г. на Окръжен съд гр. Силистра с …. за текущ ремонт – основно почистване и хигиенизиране на настилка от цветна мозайка, циклене и лакиране на паркет, монтиране на нови паркетни первази.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за основен ремонт на входната врата на сградата.
Извлечение от протокол № 20/13.06.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността“ за прецизиране на разхода.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за текущ ремонт на коридори и стълбищни площадки.
Извлечение от протокол № 20/13.06.2018 г. от заседание на КУС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността“ за уточняване и допълнителна информация, касаеща обстоятелството, че инициатор на ремонтните дейности е Председателят на Районен съд гр.  Пловдив, а стопанисването и управлението на сградата и общите части на сградата е предоставено на Окръжен съд гр. Пловдив. 


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
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. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Велики Преслав за 2018 г. с цел осигуряване на средства за 7 броя компютърни конфигурации /.../ и 1 брой сървър /.../, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Велики Преслав с ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Велики Преслав за 2018 г. с цел осигуряване на средства за 1 брой принтер /…./ и 1 брой UPS /…./, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Велики Преслав с …
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Велики Преслав за 2018 г. с цел осигуряване на средства за 1 брой ОЕМ лиценз за сървърна операционна система Windows server 2016 standart, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
3.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Велики Преслав с ….

 
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Асеновград за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 6 броя компютърни конфигурации, 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. Асеновград с …..
13. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации и 4 бр. батерии за UPS.
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. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Кърджали за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …..
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Кърджали с …..
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Кърджали за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя акумулаторни батерии за UPS устройства, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Кърджали със ….


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации и 4 бр. непрекъсваеми ТЗИ.
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. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Благоевград за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Благоевград с …
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Благоевград за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя непрекъсваеми ТЗИ, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Благоевград с ….


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации, 4 бр. персонални принтери и 2 бр. МФУ.
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. 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 8 броя компютърни конфигурации, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Пазарджик със ….
2. 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 4 броя персонални принтери на обща стойност …. и 2 броя МФУ от среден клас на обща стойност …., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Пазарджик с ….


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Панагюрище за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации, 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. Панагюрище с …..


17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за извършване на контролни измервания на захранващата мрежа на компютърната техника.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Димитровград за 2018 г. с цел осигуряване на средства за извършване на контролни измервания на захранващата мрежа на компютърната техника, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с ….
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Димитровград с …
 

18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. UPS, 10 бр. батерии за UPS и барабан за копирна машина.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Несебър за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя UPS, 10 броя батерии за UPS и барабан за копирна машина, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Несебър с ….


19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на UPS за сървър RACK.
 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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Хасково за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на UPS за сървър RACK, 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. Хасково с ….


20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Свиленград за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър, 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. Свиленград с …


21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и лиценз за сървърна операционна система.
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. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Бургас за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър от среден клас, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със …
1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Бургас със ….
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Бургас за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой ОЕМ лиценз за сървърна операционна система Windows server 2016 standart, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Бургас с ….
 

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за сървърна операционна система.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Габрово за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой ОЕМ лиценз за сървърна операционна система Windows server 2016 standart, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Габрово с …


23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за сървърна операционна система.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Русе за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой ОЕМ лиценз за сървърна операционна система Windows server 2016 standart, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Русе с …


24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за въвеждане на програмна система „JES“, програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“ и модул „Електронни справки към РБСС“.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Царево за 2018 г. с цел осигуряване на средства за въвеждане на програмна система „JES“, програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“ и модул „Електронни справки към РБСС“ към „JES“, за нуждите на съдебно изпълнителната служба, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Царево с ….


25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Личен състав“ - Windows.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд гр. Габрово за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Личен състав“ – Windows, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с …
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Габрово с …
 

26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.
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:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Попово за 2018 г. с цел осигуряване на средства за закупуване и монтаж на 1 брой климатик за сървърно помещение, 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. Попово с …


27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 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 1 брой климатик за въззивно-гражданско деловодство, 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 ….


28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за доплащане на облекло на съдебен служител.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Видин разходите, които предстои да бъдат извършени по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за доплащане на облекло, да бъдат поети в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.
При разработването на бюджета на Районен съд гр. Видин за 2018 г. са заложени достатъчно средства за разходите за изплащане на облекло.


29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе разходите, които предстои да бъдат извършени по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за вещи лица и съдебни заседатели, да бъдат поети в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2018 г.
При разработването на бюджета на Районен съд гр. Чепеларе за 2018 г. са заложени достатъчно средства за покриване нуждите на съда.

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

30. 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“ с ….
по § 10-00 „Издръжка“ със ….
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с …., съгласно Приложение № 1.

Разни.

34. ОТНОСНО: Доклад за изпълнението на дейностите по проект „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
Приема за сведение доклада за изпълнението на дейностите по проект „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“.
 

35. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България относно определяне на възнаграждението на съдебните и прокурорските помощници, във връзка с актуализация на Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата и Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратура на Република България, в сила от 01.04.2018 г. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. НАПОМНЯ на административните ръководители на органите на съдебната власт, че начинът на определяне на основното месечно трудово възнаграждение на съдебните и прокурорските помощници е регламентиран в чл. 247 от Закона за съдебната власт.
2. НАПОМНЯ на административните ръководители на органите на съдебната власт, че утвърдените Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата и Класификатор на длъжностите в администрацията на Прокуратура на Република България, в сила от 01.04.2018 г. дават възможност да се спазват изискванията на чл. 348 от Закона за съдебната власт, като се използват посочените суми за съответните длъжности в диапазон „до“.
Мотиви:
 В утвърдените Класификатори е посочено, че съдебните и прокурорските помощници получават възнаграждение съгласно ЗСВ. 
Съгласно чл. 247 от ЗСВ, съдебните и прокурорските помощници получават основно месечно трудово възнаграждение в размер до 90 на сто от основното възнаграждение за най-ниската съдийска или прокурорска длъжност.
Съгласно чл. 348 от ЗСВ, съдебният служител има право на основно месечно възнаграждение, определено за заеманата длъжност, в размер до 80 на сто от възнаграждението на съдебния администратор.
Съгласно чл. 357, ал. 9 от ЗСВ, съдебния администратор получава основно възнаграждение в размер 80 на сто от основното възнаграждение на съдия в съответния съд.


36. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Административен съд София-град относно прилагането на § 1 от ПЗР на Правилата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, във връзка с индексирането на заплатите на служители, преназначени на сходни длъжности, при запазване на възнаграждението.

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Съдебна администрация“-СК на Висшия съдебен съвет се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

НАПОМНЯ на административните ръководители на органите на съдебната власт, че следва да прилагат решение по т. 62 от протокол № 29/28.09.2017 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет, относно актуализацията на възнагражденията на съдебните служители.


37. ОТНОСНО: Решение на Комисия „Бюджет и финанси“ от 13.06.2018 г. във връзка с 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 :

ВЪЗЛАГА на дирекция „Правна“ в АВСС проверка относно наличие или липса на противоконституционност на нормите на чл.7в и чл.7г от ЗЕУ.  


38. ОТНОСНО: Доклад от Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми за изразяване на съгласие за извършване на разход за командироване на определени от ВСС експерти в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX”  (EXEC), финансиран от Европейската комисия по програма „Justice”, която ще се проведе в периода 27-29 юни 2018 г. в гр. Виена, Австрия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОТЛАГА произнасянето по т. 4 и 5 от предложения проект на решение.
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРЕДЛАГА на г-жа Т.Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет да командирова г-жа Мария Накова – н-к отдел „Международна дейност и протокол“ към ИВСС във връзка с участие в експертна среща по проект  „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX” по програма „Правосъдие“ за периода 27-29 юни 2018 г. в гр.Виена, Австрия. Командировъчната заповед да бъде издадена на основание чл. 4 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
2. УКАЗВА на главния секретар на ВСС да командирова г-жа Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ във връзка с участие в експертна среща по проект  „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX” по програма „Правосъдие“ за периода 27-29 юни 2018 г. в гр.Виена, Австрия.
3. Пътните разходи, разходите за нощувки по фактически размер, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет, като 80% от извършените разходи ще бъдат възстановени от бюджета на проекта в съответствие с правилата на Програма „Правосъдие“, финансирана от ЕК. Пътуването да се извърши със самолет. 

39. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на цялостно сервизно и техническо обслужване на автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет“.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на цялостно сервизно и техническо обслужване на автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет“ и да подпише договор с избрания изпълнител с максимална стойност в размер до ….. без ДДС, за срок от 12 месеца или до изчерпване на предвидения ресурс или да прекрати поръчката.


40. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Балчик за увеличаване на лимита за представителни цели за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде увеличен размера на утвърдените разходи за представителни цели до ….. за нуждите на Районен съд гр. Балчик, в рамките на бюджета на съда за 2018 г., за провеждане на Двустранни обмени между съдилищата в държавите-членки на Европейската мрежа за съдебно обучение.


41. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне за ползване автомобил марка „..“, модел … на Районен съд гр. Плевен.

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 .. на Районен съд гр. Плевен.
 

42. ОТНОСНО: Информация от директора на дирекция „ИТСС“ за броя на пререгистрираните ЮЛНЦ - съответно издадените удостоверения за актуално състояние от СГС, в изпълнение на решение на КБФ по протокол № 17/30.05.2018 г., т. 21.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение информацията от директора на дирекция „ИТСС“.  


43. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.05.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените средства заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г. от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.05.2018 г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства заложени в Инвестиционната програма на ВСС за 2018 г. от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.05.2018 г.  


44. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 13.06.2018 г. относно непогасени задължения на Министерство на правосъдието към Община Пловдив.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят непогасени задължения към Община Пловдив за лихви за просрочие на данък върху недвижимите имоти и лихви за просрочие на такси за битови отпадъци за 2015 г. в размер на …. 


45. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 13.06.2018 г. относно реализация на обект: „Проектиране и строителство на основен ремонт и реконструкция на съществуващата сграда на Съдебната палата в гр. Пещера“. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 13.06.2018 г. относно реализация на обект: „Проектиране и строителство на основен ремонт и реконструкция на съществуващата сграда на Съдебната палата в гр. Пещера“. 
 

46. ОТНОСНО: Информация от органи на съдебната власт за дейността им по заснемане на симулативни процеси и изготвяне на обучителни видеоматериали по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Шумен за 2018 г. с цел осигуряване на средства за заснемане на симулативни процеси и изготвяне на обучителни видеоматериали по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с ….
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Шумен с …
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Смолян за 2018 г. с цел осигуряване на средства за заснемане на симулативни процеси и изготвяне на обучителни видеоматериали по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с …
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Смолян с ….

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

47. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …..
1.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с …..
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с ….
2. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета за дейността на учебните и почивни бази в рамките на утвърдения бюджет на ПРБ за 2018 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджета за дейността на учебните и почивни бази по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със ….
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2018 г., в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази, в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратура на Република България за 2018 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 37 от ПМС № 332/28.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с …..
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с …
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с ….
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с …

 
48. ОТНОСНО: Оспорване на начислена неустойка по договор № 93-00-235/24.04.2015 г. с „…..“ ЕООД.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРЕПРАЩА на Комисия по правни и институционални въпроси копия на следните документи, свързани с начисляване на неустойка по договор № 93-00-235/24.04.2015 г. с „…….“ ЕООД:
1. Писмо на Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-161/28.06.2016 г., с приложения по сметка 48870 „Вземания от други дебитори – местни лица“ и мемориален ордер за начислената от Министерство на правосъдието неустойка;
2. Копие на предоставеното от Министерство на правосъдието финансово досие по договор № 93-00-235/24.04.2015 г. с включени следните документи, свързани с начисляване на неустойката:
- Докладна записка от …. с рег. № 93-00-235/15 от 13.06.2016 г.
- Писмо на МП до управителя на „…..“ ЕООД с изх. № 93-00-235/14.12.2015 г.
- Обратна разписка
- Констативен протокол от 27.11.2015 г.
- Констативен протокол от 04.12.2015 г.

  
 49. ОТНОСНО: Проект на Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341 от ЗСВ.
 
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА проект на Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341 от ЗСВ, във. вр. чл. 340а от ЗСВ /изм. ДВ, бр. 49/12.06.2018 г./.
 

50. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 21.06.2018 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 21.06.2018 г.

1. Доклад от Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми за изразяване на съгласие за извършване на разход за командироване на определени от ВСС експерти в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX”  (EXEC), финансиран от Европейската комисия по програма „Justice”, която ще се проведе в периода 27-29 юни 2018 г. в гр. Виена, Австрия.


51. 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 21.06.2018 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2018 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. Писмо от Националния институт на правосъдието с искане за осигуряване на средства за изплащане на разлика във възнаграждения и осигурителни вноски на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи.
2.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат.
2.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
2.5. Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за спешен авариен ремонт на служебен автомобил.
2.6. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за текущ ремонт на фасадата на сградата на съда.
2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и периферна техника.
2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации.
2.9. Искане от и.ф. председател на Административен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации и 4 бр. батерии за UPS.
2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации и 4 бр. непрекъсваеми ТЗИ.
2.11. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 8 бр. компютърни конфигурации, 4 бр. персонални принтери и 2 бр. МФУ.
2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации.
2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за извършване на контролни измервания на захранващата мрежа на компютърната техника.
2.14. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. UPS, 10 бр. батерии за UPS и барабан за копирна машина.
2.15. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на UPS за сървър RACK.
2.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър.
2.17. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и лиценз за сървърна операционна система.

2.18. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за сървърна операционна система.
2.19. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за сървърна операционна система.
2.20. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за въвеждане на програмна система „JES“, програмен продукт „Електронна папка на съдебно-изпълнително дело“ и модул „Електронни справки към РБСС“.
2.21. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Личен състав“ - Windows.
2.22. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.
2.23. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик.
2.24. Корекции по бюджета на Окръжен съд гр. Шумен и Административен съд гр. Смолян за 2018 г. във връзка с дейността им по заснемане на симулативни процеси и изготвяне на обучителни видеоматериали по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“

„Не дава съгласие“

2.24. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущ ремонт на настилки в сградата на съда.

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 компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2018 г.

5. Разни.

5.1. Доклад за изпълнението на дейностите по проект „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“.

5.2. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на цялостно сервизно и техническо обслужване на автомобили, собственост на Висшия съдебен съвет“.

5.3. Искане от председателя на Районен съд гр. Балчик за увеличаване на лимита за представителни цели за 2018 г.

5.4. Предложение от председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне за ползване автомобил марка „..“, модел .. на Районен съд гр. Плевен.

5.5. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.05.2018 г.




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






