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П Р О Т О К О Л   № 5
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на 11 февруари 2019 г.




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

ОТСЪСТВА	: Калина Чапкънова


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 Евгения Кънева – и.д. началник отдел „ОП“.


1. ОТНОСНО: Указания до органите на съдебната власт за разработване на бюджетните прогнози за периода 2020 - 2022 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. Утвърждава указанията до органите на съдебната власт и приложенията към тях, относно подготовката на бюджетните прогнози за периода 2020 - 2022 г.

2. Възлага на Главния секретар на ВСС да изпрати на Председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на Република България, Директора на НИП, Главния инспектор на Инспектората към ВСС и административните ръководители на съдилищата, указанията за подготовка на бюджетните прогнози за периода 2020 - 2022 г., с предложение да представят своите бюджетни прогнози в срок до 15.02.2019 г. /за Прокуратурата на Република България - 18 февруари 2019 г./.

3. На основание чл. 7г от Закона за електронното управление, след получаване и обобщаване на информацията от органите на съдебната власт  за планираните разходи в областта на електронното управление и използваните информационни и комуникационни технологии за периода 2020 - 2022 г. и съгласно определения срок в БЮ № 1/08.02.2019 г. да се представи в Държавната агенция „Електронно управление“ за изразяване на писмено становище.
4. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“, да изготви информация по Приложение 1, към правилата на ДАЕУ за Висшия съдебен съвет както и по т. 5 „Информация за прогнозирано/планирано разработване, внедряване или надграждане на информационни системи, електронни административни услуги, придружена с индикативен бюджет“ за Съдилищата на Република България.




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




			


