

12




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               П Р О Т О К О Л   №  10
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 4 март 2015 г.




ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Михаил Кожарев - председател
Димитър Узунов 
Камен Иванов


ОТСЪСТВАТ: Каролина Неделчева и Румен Георгиев 


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: Среща с представители на Сдружение „Сефита” във връзка с Наредбата за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица и полученото писмо с вх. № 96-00-110/17.02.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

След представяне на по-конкретно в ценово отношение предложение и по-точни параметри от Сдружение „Сефита” Комисия „Бюджет и финанси” ще предприеме необходимите действия, за внасяне на финансово- икономическа обосновка в МП, съобразявайки се и с това предложение.


2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2015 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2015 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.

3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължими 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 2015 г.


4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Софийски районен съд за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на UPS-и.
Извлечение от протокол № 8/24.02.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Военен съд гр. Пловдив за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...... за закупуване на UPS-и.
Средствата в размер на ...... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. скенери и 2 бр. монитори.
Извлечение от протокол № 8/24.02.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Златоград по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които ..... за закупуване на 2 бр. скенери и ..... за закупуване на 2 бр. монитори.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на 9 бр. UPS, 10 бр. акумулаторни батерии, 2 бр. професионални скенери и 1 бр. външен харддиск.
Извлечение от протокол № 8/24.02.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Карнобат за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които ..... – за 9 бр. UPS, ..... – за 10 бр. акумулаторни батерии, ..... – за 2 бр. професионални скенери и ..... за 1 бр. външен харддиск.
Средствата в размер на ..... са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Малко Търново по § 10-00 „Издръжка” в размер на ...... за изплащане на задължение по изпълнителен лист, от 11.02.2015 г. издаден от Административен съд гр. Бургас, Административно отделение IX-ти състав.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.
Извлечение от протокол № 8/24.02.2015 г. от заседание на КПКИТС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които ..... за закупуване на 1 бр. компютър, ..... за закупуване на 1 бр. монитор и ..... за закупуване на 2 бр. многофункционални устройства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. Препоръчва на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик разходът за оборудване на работна място на новоназначен служител и 2 бр. колички за архивирането и придвижването на делата в съда да се извърши в рамките на утвърдения бюджет за 2015 г.


10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Раднево за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” по бюджета на съдебната власт за 2015 г.


11. ОТНОСНО: Извлечения от протокол № 7/17.02.2015 г. и протокол № 8/24.02.2015 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Районен съд гр. Стара Загора с вх. № 11-07-100/09.02.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд Стара Загора по § 10-00 „Издръжка” с ....., от които ..... за закупуване на 20 броя UPS, ..... за закупуване на 12 броя принтери от среден клас, ..... за закупуване на 6 броя мултифункционални устройства среден клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Стара Загора по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с ....., от които ..... за закупуване на 1 брой сървър от среден клас, ..... за закупуване на 20 броя компютърни конфигурации и ..... за закупуване на 5 броя скенери. 
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Личен състав” LSWIN.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Червен бряг за 2015 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с .... с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Личен състав” LSWIN.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2015 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.


13. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд гр. Видин с вх. № 11-06-177/24.02.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета за 2015 г. на Районен съд гр. Видин за прогнозиран недостиг до края на годината, поради налични средства по всички параграфи към месец февруари.
2. Искането може да бъде подновено и уважено след анализа на изпълнението на бюджета за деветмесечието.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за корекция на бюджета за 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Необходимите средства по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” за изплащане на работна заплата по сключен договор с лице, наето от Бюро по труда – Монтана по национална програма „ЗОХТУ” на МТСП са предвидени при разработването на бюджета на Административен съд гр. Монтана за 2015 г.
Предлага на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана при необходимост да поднови искането си, след анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за деветмесечието.

Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2015 г .

15. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка”, § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” и § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 41 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати” с ....., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 10-00 „Издръжка” с ....., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ....., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с ....., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с ....., съгласно Приложение № 1.

Одитни доклади.

18. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Генерал Тошево.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Генерал Тошево.
2. Одобрява изпълнението на препоръки № 1.1. и № 2.1. от плана за действие.
3. Одобрява планираните действия от ръководството за изпълнение на препоръки № 1.2., № 2.2., № 2.3. и № 3 от плана за действие.

Разни.

21. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно Отчети за извършена работа и разходи по договори с определените български съдии, които подпомагат дейността на Регистратурата на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), гр. Страсбург, Република Франция, в изпълнение на Дейност 2 към Цел 2 и Цел 3 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за изплащане на възнаграждения в размер на .... (.....) месечно за оставащите пет месеца от срока за изпълнение по всеки от договорите, сключени между ВСС и шестимата български съдии, подпомагащи дейността на Регистратурата на ЕСПЧ. Всяко плащане следва да се извършва след представяне от страна на всеки от изпълнителите на отчет за извършена работа и неговото утвърждаване от ръководителя на проекта.


22. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Софийски районен съд за безвъзмездно предоставяне за управление на Министерство на правосъдието 60 броя сглобяеми метални стелажи.
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 ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийски районен съд да предостави безвъзмездно за управление на Министерство на правосъдието 60 броя метални стелажи по приложен опис, съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост.


23. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Мадан за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Мадан да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой  с 1 /един/ брой ПОС терминално устройство за обслужване на транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Мадан, във връзка с искането им за монтиране на едно ПОС терминално устройство, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


24. ОТНОСНО: Писмо вх. № 04-00-050/24.02.2015 г. от Министерство на правосъдието до преки участници в строителния процес с изискване на предприемане на мерки за отстраняване на дефекти в гаранционния срок на Съдебна палата гр. Бяла, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо вх. № 04-00-050/2 от 24.02.2015 г. от Министерство на правосъдието до преки участници в строителния процес, с изискване на предприемане на мерки за отстраняване на дефекти в гаранционния срок на Съдебна палата гр. Бяла, с копие до ВСС.


25. ОТНОСНО: Писмо вх. № 04-00-050/24.02.2015 г. от Министерство на правосъдието до административния ръководител на Районен съд гр. Бяла с информация за възможността обектът да бъде включен в капиталовите разходи на министерството за 2015 г. за извършване на обследване, изготвяне на Технически паспорт и техническо задание за укрепване на сградата, с копие до ВСС.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ писмо вх. № 04-00-050/1 от 24.02.2015 г. от Министерство на правосъдието до административния ръководител на Районен съд гр. Бяла с информация за възможността обектът да бъде включен в капиталовите разходи на министерството за 2015 г. за извършване на обследване, изготвяне на Технически паспорт и техническо задание за укрепване на сградата, с копие до ВСС.


26. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд гр. Бургас с вх. № 11-07-277/23.02.2015 г. относно критериите на база, на които е разработен бюджета на съда за 2015 г. и прилагането на Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г., и проект на отговор.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА изготвения проект на отговор до председателя на Районен съд гр. Бургас по писмо с вх. № 11-07-277/23.02.2015 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:


27. ОТНОСНО: Получен имейл относно осигуряване на преводачи във връзка с командироване на представители на ВСС за периода 22 – 25 март в Страсбург, Франция.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Изпраща на комисия „Международна дейност”, за мотивирано решение от нуждата за втори преводач.


28. ОТНОСНО: Решение на комисия „Международна дейност” относно получено писмо от фондация „Америка за България” във връзка с отправена покана за посещение на членове на Висшия съдебен съвет в Съединените американски щати в периода 12 – 24 април 2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :
	
	1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат командировани в Съединените американски щати за периода 12 – 24 април 2015 г., следните лица:
- Соня Найденова – представляващ ВСС и председател на комисия „Международна дейност”;
- Галина Карагьозова – член на ВСС и член на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”;
- Елка Атанасова – член на ВСС и член на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”;
- Калин Калпакчиев – член на ВСС и председател на комисия „Анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт”;
- Камен Иванов – член на ВСС и член на комисия „Бюджет и финанси”;
- Магдалена Лазарова – член на ВСС и председател на комисия „Публична комуникация”;
- Милка Итова – член на ВСС и председател на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи;
- Юлия Ковачева – член на ВСС и член на Комисия по дисциплинарните производства.
2. Пътните разходи, разходите за преводач, както и разходите за нощувки са за сметка на Фондация „Америка за България”. Пътуването ще се извърши със самолет.
3. Разходите за дневни пари за дванадесет дни, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на ВСС.


29. ОТНОСНО: Информация за получените протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за съгласия/откази за участие в централизирания фонд СБКО.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията относно получените протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за съгласие/отказ за участие в централизирания фонд СБКО за 2015 г.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за промяна по бюджетите на органите на съдебната власт за 2015 г., с цел осигуряване на средства за централизиран фонд СБКО за 2015 г. за подпомагане на магистрати и съдебни служители, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на органите на съдебната власт с ......, съгласно приложение № 1.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения” на ВСС с ......
Отчисленията в размер на ..... за създаване на централизирания фонд за СБКО за 2015 г. са направени на база на планираните средства за работни заплати от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г.


30. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 05.03.2015 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 05.03.2015 г.

2. Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект относно Отчети за извършена работа и разходи по договори с определените български съдии, които подпомагат дейността на Регистратурата на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), гр. Страсбург, Република Франция, в изпълнение на Дейност 2 към Цел 2 и Цел 3 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ.
3. Информация за получените протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за съгласия/откази за участие в централизирания фонд СБКО.


31. 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 Висшия съдебен съвет след 05.03.2015 г. да бъдат включени следните проекти на решения:

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2015 г.
2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г.
- „ДАВА СЪГЛАСИЕ”

2.1. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на дължими обезщетения по КТ и ЗСВ.

2.2. Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

2.3. Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на UPS-и.

2.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. скенери и 2 бр. монитори.

2.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на 9 бр. UPS, 10 бр. акумулаторни батерии, 2 бр. професионални скенери и 1 бр. външен харддиск.

2.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за изплащане на задължение по изпълнителен лист.

2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника.

2.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по КТ.

2.9. Извлечения от протокол № 7/17.02.2015 г. и протокол № 8/24.02.2015 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Районен съд гр. Стара Загора с вх. № 11-07-100/09.02.2015 г.

2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Личен състав” LSWIN.

- „НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ”

2.11. Писмо от Районен съд гр. Видин с вх. № 11-06-177/24.02.2015 г., с искане за корекция на бюджета за 2015 г.

3. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2015 г .
3.1. Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2015 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, § 10-00 „Издръжка”, § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” и § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства”.

5. Одитни доклади.

5.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Генерал Тошево.

6. Разни.

6.1. Предложение от председателя на Софийски районен съд за безвъзмездно предоставяне за управление на Министерство на правосъдието 60 броя сглобяеми метални стелажи.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           							МИХАИЛ КОЖАРЕВ





