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П Р О Т О К О Л   № 1
от съвместно заседание на комисия “Бюджет и финанси” и
комисия „Управление на собствеността“
проведено на 13 март 2019 г.



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

ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО от КУС:	
Евгени Диков – председател 
							Пламена Цветанова
Олга Керелска
Огнян Дамянов
Боян Новански
                                                            
ОТСЪСТВА	: Стефан Гроздев

От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник отдел „Бюджетно финансиране”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител, Евгения Кънева – началник отдел „Обществени поръчки“, инж. Стоянка Георгиева – и.д. директор на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” и Иванка Христова – началник отдел „Управление на собствеността“.


1. ОТНОСНО: Изпълнение на решение на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС по протокол № 8/27.02.2019 г., т. 9, във връзка с предоставяне на актуални оферти за извършване на одит на системата за отопление, вентилация и климатизация на Административен съд гр. Перник.

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“ на Висшия съдебен съвет се прие следното

Комисия „Бюджет и финанси” и 
Комисия „Управление на собствеността”
РЕШИХА :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Административен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка“ с ..., с цел осигуряване на средства за извършване на техническа експертиза на ОВК система, изградена на 5-ти и частично на 4-ти етаж.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.


2. ОТНОСНО: Изпълнение на решение на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС по протокол № 8/27.02.2019 г., т. 8, във връзка с предоставяне на актуални оферти за извършване на текущ вътрешен ремонт на три съдебни зали в сградата на Районен съд гр. Стара Загора, на стойност ... с ДДС.

След проведеното обсъждане на съвместното заседание на комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността“ на Висшия съдебен съвет се прие следното

Комисия „Бюджет и финанси” и 
Комисия „Управление на собствеността”
РЕШИХА :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“ с …. за текущ вътрешен ремонт на три съдебни зали.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.



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


     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ                                 
                                    „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”: /П/
           
     								          ЕВГЕНИ ДИКОВ





