
О  Т  Ч  Е  Т 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ  „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 

КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2016 Г. 

 

 

През 2016 г. комисия „Бюджет и финанси” осъществяваше своята 

дейност в съответствие с предоставените й правомощия по чл. 14 от 

Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата 

администрация. 

Комисия „Бюджет и финанси” се състои от шестима членове и се 

подпомага от трима експертни сътрудници и от един  технически 

сътрудник.  

През отчетния период КБФ управляваше, разпределяше и 

преразпределяше бюджета на съдебната власт по приходите в размер на 

109.4 млн.лв. и по разходите в размер на 534.9 млн.лв., като бяха 

извършени  2240  бр. корекции. 

Дейността на Комисия ”Бюджет и финанси” през 2016 г. 

гарантираше управлението и изпълнението  на бюджета на съдебната власт 

при строго спазване на финансовата дисциплина в органите на съдебната 

власт, също така и обезпечаването  на всички  видове разходи без поемане 

на просрочени задължения, въпреки рестриктивния бюджет. 

През отчетния период бяха   проведени  50 заседания, на които бяха     

разгледани   1911  точки, както следва: 

1.  Съгласуван е  проект на Постановление на Министерския съвет за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. 

2. Съгласуван е проект на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на основните допускания и на бюджетната прогноза за периода 

2016-2018 г. и за приемане на разходните тавани по първостепенни 

разпоредители с бюджети. 

3. Всяко тримесечие Комисията се информираше от Заповедта на 

председателя на Народното събрание за размера на възнагражденията на 

народните представители и приравнени на тях възнаграждения за 

съблюдаване разпоредбата на чл. 218 от ЗСВ. 

4. Утвърдено бе  разпределението на бюджетите  на 186 органа на 

съдебната власт, съгласно ЗДБРБ за 2016 г. 

5. Определени бяха показатели и условия за изпълнението на 

бюджета на съдебната власт за 2016 г., във връзка с ПМС за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2016 г. 

 6. Утвърдени бяха Указания за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт за 2016 г. 

 7. Утвърдена бе Обобщена справка за планираните обществени 

поръчки през 2016 г.  



8. Извършвани бяха упълномощавания при необходимост от 

провеждане на обществени поръчки и сключване на договори. 

 9. Утвърден бе  Въпросника за състоянието на СФУК в органите на 

съдебната власт през 2015 г. 

10. Създаден бе  централизиран фонд СБКО за подпомагане на 

магистрати и съдебни служители. 

11. Отпуснати са 107 бр.  финансови помощи на магистрати и 

съдебни служители от централизирания фонд СБКО. 

12. Изразявани са съгласия за възстановяване на суми, внесени като 

гаранции по ЗОП. 

13. Изразявани са съгласия за възстановяване на неправомерно 

преведени суми по транзитната сметка на ВСС. 

14. Ежегодно се утвърждава    плана на дирекция „Вътрешен одит”.  

15. Информира се и следи за изпълнението на дадените препоръки по  

Докладни записки от дирекция „Вътрешен одит” за извършени одитни 

ангажименти. 

16. Утвърдени бяха над 2240  бр.  корекции по бюджетните сметки 

на органите на съдебната власт. 

17. Разглеждани бяха и са осигурявани средства по  искания от 

органите на съдебната власт  за капиталови разходи в размер на 2.9 млн.лв. 

18. Осигурявани бяха средства за изплащане суми по изпълнителни 

листове по ЗОДОВ. 

19. Изразявани  са съгласия за откриване на набирателни сметки на 

органите на съдебната власт по предложения на административни 

ръководители. 

20. Извършвани са анализи и преценки за даване съгласие за 

предоставяне безвъзмездно на ДМА. 

21. Ежемесечно изработваше, анализираше и приемаше  информация 

за изпълнението на бюджета на съдебната власт. 

22.Осигурени  бяха средства от резерва за аварийни и неотложни 

нужди в размер на   418  хил.лв.  на   43 органа на съдебната власт. 

23. Утвърдена бе  план-програма за обучение на вътрешните одитори 

от дирекция „Вътрешен одит”. 

24. Одобрявани са план-сметки, съгласно СФУК за провеждане на 

мероприятия на ВСС. 

 25. Одобрените   средства  за извършване на текущи ремонти в 

органите на съдебната власт са в размер на  2.1 млн.лв.  

 26. Изготвяни  са  финансови обосновки – относно Проекти на ПМС 

за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на 

съдебната власт за 2016 г. 

 27. Утвърдени са  Указания до органите на съдебната власт, относно 

подготовката на тригодишната бюджетна прогноза 2017-2019 г., за 

бюджетна процедура 2017 година. 



 28. Утвърдени са  разчетите по бюджетната прогноза на съдебната 

власт за периода 2017-2019 г. и приложенията към нея. 

 29. Утвърдени са  Указания до органите на съдебната власт и 

приложенията към тях, относно подготовката на Проекто бюджетите за 

2017 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2018 и 2019 г. 

 30. Приет е  за предварително запознаване Проекта на бюджет на 

съдебната власт за 2017 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2018 и 

2019 г. с доклад и приложения към тях. Предложен бе  варианта на Проект 

на бюджет на съдебната власт за 2017 г. и актуализираните бюджетни 

прогнози за 2018 и 2019 г. на Министъра  на правосъдието, който по силата 

на чл.362 от ЗСВ да го внесе на заседание на ВСС за обсъждане. 

 31. Приет е  внесения от Министъра на правосъдието бюджет на 

съдебната власт за 2017 г. и прогнози за 2018 и 2019 г. с Доклад и 

приложения към него. 

 32. Изразено бе становище по Проекта на бюджет на съдебната власт 

за 2017 г. изготвен от Министерство на финансите, както и 

препоръчителни тавани за разходите за 2018 и 2019 година. 

33. Изготвено  и  прието бе становище по Проект на РМС за 

одобряване на Законопроект за държавния бюджет на РБ за 2017 г. в частта 

по бюджета на съдебната власт. 

34. Изготвен   и  представен  бе Доклад  пред  Народното събрание 

при приемането на държавния бюджет на основание чл. 364, ал. 2 от ЗСВ. 

 35. Прието бе становището на Сметната палата за заверка на 

годишния  финансов отчет на съдебната власт и ВСС за 2015 г. 

36. Всяко тримесечие се информираше  за размера на средната 

работна заплата на заетите в бюджетната сфера по данни на НСИ за 

съблюдаване разпоредбата на чл. 218 от ЗСВ. 

37. Одобрен бе Годишен доклад за финансовото управление и 

контрол и вътрешния одит във ВСС, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС. 

38. Изразявани бяха становища по писма, молби, запитвания и 

искания от органите на съдебната власт и други юридически и физически 

лица. 

 39. Произнасяше се по предложения на административни 

ръководители на органите на съдебната власт при смяна на обслужващи 

банки след проведена процедура. 

  

 

 Отчетът е приет с решение на Комисия „Бюджет и финанси” по 

протокол № 17/10.05.2017 г. 
 

 


