
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 8 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 

СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 1 МАРТ 2017 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Мария Павлова – министър на 

правосъдието 

 

ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Каролина Неделчева, Мария 

Кузманова, Михаил Кожарев, Румен Георгиев, Сотир Цацаров, 

Юлия Ковачева 

 

/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар 

на Висшия съдебен съвет/ 

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на 

решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с 

предложението на вносителя. 

 

/Откриване на заседанието – 13. 05 ч./ 

 

МАРИЯ ПАВЛОВА: Добър ден на всички. Откривам 

днешното заседание. Дневният ред се състои от една точка. 

Комисия „Бюджет и финанси“. Докладва г-н Узунов. 

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Благодаря, г-жо Министър. 

Уважаеми колеги, на вашето внимание е 

проекторешение, което Комисия „Бюджет и финанси“ ви предлага, с 

посочения текст, с посочените мотиви и многобройните приложения 

към проекторешението.  

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/14/Res-VSS-2017-03-01.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/14/Res-VSS-2017-03-01.pdf
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Съвсем накратко. Предложени са два варианта на 

бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2018 – 2020 г.  

Вариант първи е изготвен на база предложенията на 

органите на съдебната власт и в приходната, и в разходната му 

част. Средствата за разходи в този вариант са с 32,7 милиона лева 

повече спрямо вариант втори за 2018 г., с 16,1 милиона лева за 

2019 г. и с 1 милион лева за 2020 г. 

Този вариант е разработен без да е предвидена 

индексация на заплатите, но всички разходи са изчислени на база 

щатната численост плюс допълнително предвидени нови щатни 

бройки в размер на 157 броя. Под обобщената прогноза на 

съдилищата са извадени разходите за съдия изпълнители и съдии 

по вписванията. Тук спадат заплати, осигуровки, обезщетения, 

облекло, СБКО, които, знаете, колеги, че от 01.01.2018 г., по силата 

на промяна в разпоредбата на чл. 361, ал. 3 от Закона за съдебната 

власт, тези разходи минават по бюджета на Министерство на 

правосъдието. Тази промяна в закона, спомняте си, беше направена 

в ранната есен миналата година в Закона за прилагане на мерките 

срещу пазарните злоупотреби и финансови инструменти.  

 Вариант втори, който Комисия „Бюджет и финанси“ 

препоръчва, е изготвен на база утвърдения бюджет на съдебната 

власт за 2017 г., с предвидена индексация на заплатите от 6,5 % за 

2018 г. и по 2 % за всяка следваща година във връзка с 

увеличението на допълнителното възнаграждение за ранг и клас на 

магистрати и съдебни служители. Това увеличение, уважаеми 

колеги, води до увеличение съответно на издръжката, където са 

предвиждат и средства за СБКО – 3 % от основната заплата, както и 

на осигурителните вноски. Предвидени и са средства за изплащане 
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на обезщетения по Закона за съдебната власт и Кодекса на труда, 

съгласно предложенията на органите на съдебната власт. 

Средствата за основен ремонт на органите на съдебната 

власт, в размер на 22,5 милиона лева, по информация, 

предоставена от Комисия „Управление на собствеността“, както и 

заплащане на данъци и такси на недвижимото имущество на 

съдебната власт, са предвидени по бюджета на Висшия съдебен 

съвет, а не са разпределени по органи на съдебната власт. 

Този вариант втори е разработен на база заета 

численост, като са предвидени само 7 нови щатни бройки за 

Инспектората към Висшия съдебен съвет. Размерът  на заложените 

приходи е съобразен с изпълнението им към 31 декември 2016 г.  

Ако имате въпроси по прогнозата, съм помолил 

специалисти от дирекция „Бюджет и финанси“ да бъдат на ваше 

разположение. Ако имате въпроси, заповядайте. 

Всяка година сме правили подобна прогноза. Вариантът, 

който предлагаме е балансираният. Той е на база на, бих казал, 

експертен вариант. Докато, знаете как органите правят своите 

прогнози. Те обикновено са не съвсем точно и ясно обосновани. 

МАРИЯ ПАВЛОВА: Някакви становища, въпроси?  

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Ако няма, да гласуваме.  

СОНЯ НАЙДЕНОВА: Кой вариант?  

ДИМИТЪР УЗУНОВ: Предлагаме втори вариант, както е 

проекторешението. 

МАРИЯ ПАВЛОВА: Ако няма въпроси, режим на 

гласуване. Гласували 17. Седемнадесет „за“, няма „против“.  

 Има подточка на т. 1 – Приемане на годишен отчет за 

касовото изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2016г. 

Г-н Узунов. 
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ДИМИТЪР УЗУНОВ: Колеги, виждате какъв е проектът на 

решение. Някакви въпроси, мнения, предложения? Това е т. 1.2.  

МАРИЯ ПАВЛОВА: Ако няма въпроси и предложения, 

режим на гласуване. Гласували 18. Осемнадесет „за“, няма „против“. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

1. ОТНОСНО: Проект на решение за: 

- одобряване на разчети по бюджетна прогноза на 

съдебната власт за периода 2018 г. - 2020 г.; 

- приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на 

бюджета на съдебната власт за 2016 г.  

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.1. ОДОБРЯВА Вариант ІІ на разчетите по бюджетната 

прогноза на съдебната власт за периода 2018 - 2020 г. и 

приложенията към нея, в изпълнение на Решение на Министерски 

съвет № 37 от 19.01.2017 г. за бюджетната процедура за 2018 г. 

Мотиви: Във връзка с оценка на ефективността на 

отделните структури на съдебната власт и предстоящата 

реформа на съдебната карта, не следва да се предвиждат нови 

щатни бройки в органите на съдебната власт. В одобрения 

вариант ІІ е предвидена актуализация на работните заплати 

спрямо утвърдения бюджет за 2017 г., за да се приложат 

законоустановените изисквания, с които се определят 

възнагражденията в съдебната система, както и средства за 

изграждане на информационни системи за осъществяване на 

електронно правосъдие. 

1.1.1. Одобрените разчети по т. 1.1., както и 

приложенията към нея, да се изпратят в Министерство на 
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финансите, в изпълнение на т. 2.1.5. от Решение на Министерски 

съвет № 37 от 19.01.2017 г. за бюджетната процедура за 2018 г. 

1.1.2. Тригодишната бюджетна прогноза на съдебната 

власт за периода 2018 - 2020 г. да се предостави на Министъра на 

правосъдието, за подпомагане изготвянето на проектобюджета на 

съдебната власт за 2018 г. 

 

1.2. ПРИЕМА консолидирания годишен финансов отчет, 

отчетът за касовото изпълнение на бюджета и баланса на 

съдебната власт към 31.12.2016г., заедно с обяснителна записка 

към него. 

1.2.1. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов, 

представляващ Висшия съдебен съвет и разпоредител по бюджета 

на съдебната власт, да подпише и представи на Министерския 

съвет и Министерство на финансите отчет за касовото изпълнение 

на бюджета, съгласно чл. 366, ал. 3 от Закона за съдебната власт. 

 

 

МАРИЯ ПАВЛОВА: Поради изчерпване на дневния ред, 

закривам днешното заседание. 

 

 

/Закриване на заседанието –  13. 15 ч./ 

 

 

Стенограф: 

Зоя Костова 

(Изготвен на 02.03.2017 г.) 
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     ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

           МАРИЯ ПАВЛОВА 


