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П Р О Т О К О Л   № 29
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 24 август 2018 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Боян Магдалинчев – председател 
Гергана Мутафова
Калина Чапкънова
Севдалин Мавров


ОТСЪСТВА	Т: Боряна Димитрова и Георги Кузманов


От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“.



ОТНОСНО: Указания до органите на съдебната власт за разработването на проектобюджет за 2019 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г.

Комисия „Бюджет и финанси”,
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 19.07.2018 г.,
Р Е Ш И :

1. Утвърждава указанията до органите на съдебната власт и приложенията към тях, относно подготовката на проектобюджета за 2019 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г. 
2. Възлага на Главния секретар на ВСС да изпрати на Председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на РБългария, Директора на НИП, Главния инспектор на Инспектората към ВСС и председателите на съдилищата, указанията за подготовката на проектобюджета за 2019 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г, с предложение да представят своите проектобюджети в срок до 30.08.2018 г. /за Прокуратурата на РБългария – 31.08. 2018 г./.
3. Да се предостави Приложение 1 към Правилата на Държавната агенция „Електронно управление“(ДАЕУ) и Приложение 2ж на Министерството на финансите на Председателя на ДАЕУ за изразяване на писмено становище за разходите в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии за периода 2017-2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	4. Определя следните служители от АВСС, които да изпращат изискваната от Министерство на финансите информация проектобюджета за 2019 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г, на съдебната власт /съгл. БЮ № 4/23.08.2018 г. на МФ/ в електронен вид:
- Ралица Виденова - началник отдел „Финансови разчети и анализи", дирекция „Бюджет и финанси";
- Виолета Стефанова - главен експерт в отдел „Финансови разчети и анализи", дирекция „Бюджет и финанси".



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




				ЧЛЕНОВЕ:  /П/ ГЕРГАНА МУТАФОВА


						 /П/ КАЛИНА ЧАПКЪНОВА

						 /П/ СЕВДАЛИН МАВРОВ

							
					


	


