
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 43 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 18 ДЕКЕМВРИ 2017 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Цецка Цачева – министър на правосъдието  

 

ОТСЪСТВАТ: Георги Чолаков, Георги Кузманов, Сотир Цацаров  

 

/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на 

ВСС/ 

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на 

решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с 

предложението на вносителя. 

 

/Откриване на заседанието – 9.35 ч./ 

 
 

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има кворум. Откривам днешното заседание 

на Пленума на Висшия съдебен съвет с две точки в дневния ред: 

Точка 1 - Проект на решение за съгласуване на 

Постановление на Министерския съвет за изпълнение на държавния 

бюджет на Република България за 2018 г. 

И точка 2 - Постановление на МС № 293 от 14 декември тази 

година за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на 

неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/18/Res-VSS-2017-12-18.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/18/Res-VSS-2017-12-18.pdf
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Моля да гласувате така предложения дневен ред за 

днешното извънредно заседание на Пленума. 

Покажете резултата: гласували 20 „за“, няма „против“. 

Единодушно е приет дневния ред.  

И двете точки са внесени от комисия „Бюджет и финанси“.  

Г-н Магдалинчев, моля да докладвате по точка 1. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Благодаря Ви, г-жо Министър. Колеги, 

и двете точки се наложи да бъдат внесени в днешния извънреден 

Пленум по спешност. В четвъртък след обяд по т. 1 от дневния ред 

получихме писмо от Министерство на финансите с проект на 

Постановление на МС за изпълнението на държавния бюджет за 2018 г.  

Във връзка с този проект искат становище от Висшия 

съдебен съвет или бележки по проекта за Постановление най-късно до 

12.00 часа днес, поради което знаете, че следващият ни редовен 

Пленум е в четвъртък, това наложи специално тази точка от дневния 

ред да се свика този извънреден Пленум. Пред вас е проекта за 

Постановление на МС и материалите по него. Касае се до обичайната 

съгласувателна процедура по чл. 32 от Устройствения правилник на МС 

и неговата администрация и Комисията „Бюджет и финанси“ разгледа 

онзи ден (в петък) проекта за постановление и мисля, че няма 

основание, ако има някой бележки, изказвания или коментари по така 

предложения проект за Постановление, може да вземе отношение, но 

становището на Комисия „Бюджет и финанси“ е, че следва да 

съгласуваме проекта за Постановление на Министерския съвет за 

изпълнението на държавния бюджет за 2018 г. без бележки. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате думата за мнения, позиции, въпроси.  

Проектът на Бюджетната комисия към Пленума е „Проект. 

Пленумът на Висшия съдебен съвет съдебен съвет реши: СЪГЛАСУВА 
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проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2018 г.“  

Няма желаещи да вземат отношение. Дебатът е закрит.  

Режим на гласуване. Резултатите са: гласуват 22 „за“, няма 

„против“. Единодушно е прието решението по т. 1. 

 
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

 

(След проведеното явно гласуване)  

1. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския 

съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

2018 г. 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

СЪГЛАСУВА проект на Постановление на Министерския 

съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

2018 г. 

 

 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По т. 2 отново докладва г-н Магдалинчев. 

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ: Отново благодаря, г-жо Министър. 

Колеги, точка 2 – много добре знаете още на няколко 

заседания на Комисия „Бюджет и финанси“, а така също и на Пленума 

за отчетите по изпълнението на приходната част на бюджета на 

съдебната власт ние сме сочили, че имаме неизпълнение на приходите 

за нашия бюджет от такси и от други вземания, които се събират по 
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линия на съдебната власт. Поради тази причина и в изпълнение на 

закона ние през м. ноември направихме един отчет и видяхме, че 

неизпълнението на приходната ни част ще бъде около 12 100 000 лв. 

Това беше разгледано на Пленума на Висшия съдебен съвет. 

Подготвихме проект на Постановление на Министерския съвет за 

корекция на бюджета ни в тази посока, т.е. да се отпуснат средства от 

централния бюджет за допълнителен трансфер. С Постановление 

№ 293 от 14 декември тази година Министерският съвет прие 

Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за 

покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната 

власт в размер на 12 100 000 лева, т.е. толкова, колкото ние приехме на 

нашето заседание тогава, и съответно трябва да бъде извършена 

корекция по бюджета на органите на съдебната власт.  

Знаете, че системата приключва, затваря на 20-ти, а 

последното заседание на нашия Пленум е на 21-ви, поради което ние 

счетохме, че и тази точка следва да бъде включена в дневния ред на 

днешното заседание, за да може да се извършат съответните корекции 

по бюджета на органите на съдебната власт на базата на това решение.  

Поради това Комисия „Бюджет и финанси“ предлага следния 

проект на решение – ИЗВЪРШВА корекция по бюджета на съдебната 

власт за 2017 г. в изпълнение на Постановление № 293 на 

Министерския съвет от 14.12.2017 г., както следва: 

НАМАЛЯВА ПРИХОДИТЕ ОБЩО С 12 100 000 лв. 

УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 

12 100 000 лв. в т.ч. по показател и подпоказател, както следва: 

Трансфери между бюджета на бюджетна организация и 

централния бюджет за 12 100 000 лв. 
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Това е проектът на решение от страна на Бюджетната 

комисия, за да може да се работи и средствата да се преразпределят. 

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, г-н Магдалинчев. 

Имате думата за въпроси, изказвания, позиция. Няма 

желаещи. Дебатът е закрит. 

Режим на гласуване на така предложения ви проект за 

решение. 

Гласуват 22 от членовете на Висшия съдебен съвет, „за“ 22, 

няма „против“. Единодушно е прието и това решение. 

 

(След проведеното явно гласуване)  

2. ОТНОСНО: ПМС № 293 от 14.12.2017 г. за одобряване на 

допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите 

по бюджета на съдебната власт за 2017 г. 

 

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

ИЗВЪРШВА корекция по бюджета на съдебната власт за 

2017 г. в изпълнение на Постановление № 293 на Министерския съвет 

от 14.12.2017 г., както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА ПРИХОДИТЕ ОБЩО С 12 100 000 лв. 

2.2. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 

12 100 000 лв. в т.ч. по показател и подпоказател, както следва: 

Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ 

(нето) 12 100 000 лв. 
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ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваният дневен ред за днес е изчерпан.  

(Реплика без микрофон: Да продължим за 21-ви.) Има 

неприсъстващи членове на ВСС, но решението е ваше. Мисля, че това е 

предложение по-скоро в кръга на шегата. 

Закривам заседанието на Пленума. Следващо редовно 

заседание е на 21 декември (четвъртък), начален час 09.30. 

 
 
 
 
/Закриване на заседанието – 9.43 ч./ 

 

 

 

Стенограф: 

Катя Симова 

 

/Изготвен на 18.12.2017 г./ 

       

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

 ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

      


