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 П Р О Т О К О Л   №  16
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  3 април  2013 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Михаил Кожарев - председател
Димитър Узунов 
Каролина Неделчева
Камен Иванов
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 Цветанка Тиганчева – ст. експерт - юрисконсулт.


1. ОТНОСНО: Заповед № 95-00-098/21.03.2013 г. на Главен секретар на ВСС, във връзка с осигуряване на законосъобразно провеждане на конкурсите за назначаване на младши съдии и младши прокурори.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Допълва решение на ВСС по протокол № 10/14.03.2013 г., т. 22, като след текста: „съгласно Заповед № 95-00-088 от 05.03.2013 г. на Главния секретар на ВСС”, се добави следния текст: „и Заповед № 95-00-098 от 21.03.2013 г. на Главния секретар на ВСС”.                
   

2. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., и проект на писмо до Министъра на финансите.
Включена в обявения дневен ред за заседанието на 04.04.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
1. ПРЕДЛАГА на Министъра на финансите да предприеме необходимите действия за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г. по реда, предвиден в ЗУДБ.
2. ОДОБРЯВА изготвения проект на писмо до Министъра на финансите относно предложение за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на съдебната власт за 2013 г.


3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пловдив за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със ...., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2013 г., по § 10-00 „Издръжка”.


4. ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с ...., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с ...., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с ...., съгласно Приложение № 1.


5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с ....
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Силистра за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с .....
6. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на отбраната на Република България с вх. № 04-01-016/29.03.2013 г. във връзка с предстояща работна среща със служителите по отбранително - мобилизационната подготовка от централната администрация на Република България.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение писмо от Министерство на отбраната на Република България с вх. № 04-01-016/29.03.2013 г. във връзка с предстояща работна среща със служителите по отбранително - мобилизационната подготовка от централната администрация на Република България.


7. ОТНОСНО: Доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” относно зачестили искания от административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства за закупуване на мултифункционални копирни машини.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад от инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” относно зачестили искания от административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства за закупуване на мултифункционални копирни машини.


8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на многофункционално устройство.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” и инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” да изготвят доклад относно цените и функциите на копирната техника по клас – нисък, среден, висок. 
3. ПРЕДЛАГА да се проведе съвместно заседание с Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за определяне на единни критерии.


9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за доставка и монтаж на многофункционално устройство.
Отложена по протокол № 51/14.11.2012 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” и инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” да изготвят доклад относно цените и функциите на копирната техника по клас – нисък, среден, висок. 
3. ПРЕДЛАГА да се проведе съвместно заседание с Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за определяне на единни критерии.


10. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Благоевград № 11-06-175/12.03.2012 г. и писмо от председателя на Окръжен съд гр. Кърджали № 11-06-558/17.07.2012 г. за осигуряване на средства за доставка и монтаж на многофункционално устройство.
Отложени точки на комисия „Бюджет и финанси”.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” и инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” да изготвят доклад относно цените и функциите на копирната техника по клас – нисък, среден, висок. 
3. ПРЕДЛАГА да се проведе съвместно заседание с Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за определяне на единни критерии.


11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за доставка и монтаж на многофункционално устройство.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” и инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” да изготвят доклад относно цените и функциите на копирната техника по клас – нисък, среден, висок. 
3. ПРЕДЛАГА да се проведе съвместно заседание с Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за определяне на единни критерии.


12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на многофункционално устройство.
Отложена по протокол № 52/21.11.2012 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” и инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” да изготвят доклад относно цените и функциите на копирната техника по клас – нисък, среден, висок. 
3. ПРЕДЛАГА да се проведе съвместно заседание с Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за определяне на единни критерии.


13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на многофункционално устройство.
Отложена по протокол № 52/21.11.2012 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” и инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” да изготвят доклад относно цените и функциите на копирната техника по клас – нисък, среден, висок. 
3. ПРЕДЛАГА да се проведе съвместно заседание с Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за определяне на единни критерии.


14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за доставка и монтаж на многофункционално устройство.
Отложена по протокол № 51/14.11.2012 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” и инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” да изготвят доклад относно цените и функциите на копирната техника по клас – нисък, среден, висок. 
3. ПРЕДЛАГА да се проведе съвместно заседание с Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за определяне на единни критерии.


15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за доставка и монтаж на многофункционално устройство.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на комисията.
2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” и инж. Димитър Шиклев – гл. експерт „Инвеститорски контрол” да изготвят доклад относно цените и функциите на копирната техника по клас – нисък, среден, висок. 
3. ПРЕДЛАГА да се проведе съвместно заседание с Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” за определяне на единни критерии.


16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Брезник за осигуряване на средства за доставка и монтаж на настолно многофункционално устройство.
Отложена по протокол № 51/14.11.2012 г. на комисия „Бюджет и финанси”.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Отлага разглеждането на т. 16 от дневния ред за следващо заседание на комисията.


20. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой на Софийска градска прокуратура. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийска градска прокуратура 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 приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Софийска градска прокуратура, 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.


21. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията  в брой на Софийска окръжна прокуратура. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Софийска окръжна прокуратура да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Софийска окръжна прокуратура, във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


22. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията  в брой на Окръжна прокуратура гр. Ямбол. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Ямбол да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Ямбол, във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


23. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията  в брой на Окръжна прокуратура гр. Добрич. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Добрич да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Добрич, във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


24. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията  в брой на Окръжна прокуратура гр. Враца. 

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Враца да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка и набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Враца, във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


25. ОТНОСНО: Предложение от Прокуратура на Република България за преминаване към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията  в брой на Окръжна прокуратура гр. Перник.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Перник да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Окръжна прокуратура гр. Перник, във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


26. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Кюстендил 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. Кюстендил да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка и набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Кюстендил, във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


27. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Сливен 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. Сливен 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 приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Сливен, 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.


28. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Червен бряг 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. Червен бряг 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 приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Червен бряг, 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.


29. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Луковит 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. Луковит да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка и набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Луковит, във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


30. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Шумен 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. Шумен да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка и набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Шумен, във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.


31. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Трявна 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. Трявна да премине към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 2 /два/ броя ПОС терминални устройства за обслужване на транзитната сметка и набирателната сметка.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Трявна, във връзка с искането им за монтиране на две ПОС терминални устройства, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 02/08.03.2012 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:
37. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Ардино 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. Ардино 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 приходите от такси.
2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата банка на Районен съд гр. Ардино, 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.


38. ОТНОСНО: Упълномощаване на г-жа Милка Здравкова Варнова – Итова, член на Висшия съдебен съвет, за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос II ”Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” бюджетна линия BG051RO002/12/.
Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Милка Здравкова Варнова – Итова - член на Висшия съдебен съвет да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос II ”Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051RO002/12/ на ОПАК с проектно предложение „Повишаване на квалификацията на членовете на Висшия съдебен съвет и на служителите на администрацията на Висшия съдебен съвет”.


39. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за предоставяне на телекомуникационни услуги.
Приложение: Оферти от „Мобилтел” ЕАД, Глобул и Виваком.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с „МОБИЛТЕЛ” ЕАД за използване на услугите, предлагани от  „МОБИЛТЕЛ” ЕАД за срок от една година.

41. 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 04.04.2013 г. да бъдат включени следните проекти на решения:
1. Проект на решение за утвърждаване на промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
2. Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО.
3. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да сключи договор за използване на услугите, предлагани от  „МОБИЛТЕЛ” ЕАД. 
4. Проект на решение за упълномощаване на г-жа Милка Здравкова Варнова – Итова - член на Висшия съдебен съвет да сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос II ”Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051RO002/12/.
5. Проект на решение за допълване на решение на ВСС по протокол № 10/14.03.2013 г., т.22.
 




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






