
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 18 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 15 май 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:   Гергана Мутафова –  зам. председател  

    Георги Кузманов 
    Калина Чапкънова 
    Севдалин Мавров 

 
 
ОТСЪСТВА Т: Боян Магдалинчев и Боряна Димитрова 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник 
отдел „Бюджетно финансиране” и изпълняваща правомощията на директор 
дирекция „Бюджет и финанси“ /заповед №3561/18.03.2019 г./, Елисавета 
Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен 
счетоводител и Евгения Кънева – началник отдел „Обществени поръчки“. 

При обсъжданията по точки 17 присъства Валентин Ангелов - 
директор на дирекция „Вътрешен одит“. 
 
 

I. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решения на 
пленума на ВСС от 24.01.2019 г. и 07.02.2019 г.  

 
1. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване 

на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на 

съдебната власт за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ с 401 995 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 401 995 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по 
бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
 
 

2. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по 
бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г., 
Р Е Ш И : 

 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr18-t1-pril1.pdf
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В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 344 от 21.12.2018 
г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и 
Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с  
9 334 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 1 449 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ със 7 885 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 

9 334 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 9 289 

лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 45 

лв. 
Забележка: 
Във връзка със зачестилото получаване извън посочените срокове на  

искания за корекции по бюджетите на органите на съдебната власт, свързани 
с вътрешно компенсирани промени и изплащане на разлика в работна заплата 
на командировани магистрати, НАПОМНЯ на административните 
ръководители на органите на съдебната власт, че следва да спазват  
Указанията за изпълнението на  бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

Препоръчва на административните ръководители на органите на 
съдебната власт исканията за вътрешно компенсирани промени във връзка с  
възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО /обезщетения за временна 
нетрудоспособност/ да  бъдат извършвани с прогнозен размер за следващото 
тримесечие. 
 
 

3. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния касационен съд, в 
т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд 
за 2019 г., в рамките на общия бюджет. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г., 
Р Е Ш И : 

 
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на 

Върховния касационен съд за 2019 г., както следва: 
1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 63 000 лв. 
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с 63 000 лв. 
2. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета на учебната и почивна 

дейност на Върховния касационен съд, в рамките на общия бюджет, както 
следва: 

2.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с 63 000 лв. 
2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 21 000 лв. 

 
 

4. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на ВСС за 
поощряване на Борис Димитров Тошев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. 
Пловдив. 

 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr18-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr18-t2-pril1.pdf
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Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 07.02.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на 

Република България за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на Борис Димитров Тошев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. 
Пловдив, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 4 от 
протокол № 13/08.05.2019 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
 
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 
окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната 
заплата на командировани магистрати. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г., 
Р Е Ш И : 

 
Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 

осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
командировани магистрати,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд  за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 6 149 лв.  

2. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд  за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” с 11 430 лв.  

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2019 г. по § 01- 
00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения” със 17 579 лв. 

Забележка: Напомня на административният ръководител на 
Софийски окръжен съд, че следва да спазва Указанията за изпълнението на 
бюджета на съдебната власт за 2019 г., съгласно които исканията за 
изплащане на разлика в работна заплата с размера на реално изплатените 
суми на командировани магистрати се отправят до 10-то число на месеца 
следващ изтичане на съответното тримесечие, а исканията за изплащане 
на разлика в работна заплата на командировани магистрати за м. 
октомври, м. ноември и м. декември следва да бъдат представени в срок до 
05.11.2019 г., като се вземат предвид реално изплатените суми за м. 
октомври и очакваните такива за м. ноември и декември. 
 
 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 
районен съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане 
по изпълнителен лист. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Софийски 
районен съд разходите за изплащане на предявено вземане по изпълнителен 
лист от 15.03.2019 г., издаден от Софийски районен съд, да се извършат в 
рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 
 
 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на предявени 
вземания по изпълнителни листове. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 
Пловдив разходите за изплащане на предявени вземания в размер на ... по 
изпълнителни листове, издадени от Районен съд гр. Асеновград по гр.д. № 
2544/2018 г., да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 
г. 
 
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд София-град за осигуряване на средства за ремонт на 
служебен автомобил. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

НАПОМНЯ на административния ръководител на Административен 
съд София-град, че съгласно решение по т. 10.3 от протокол № 8/04.04.2019 г. 
от заседание на Пленума на ВСС разходите свързани с поддръжката и 
експлоатацията на предоставените служебни автомобили, следва да бъдат в 
рамките на утвърдените бюджети. 
 
 

9. ОТНОСНО: Писмо от главния прокурор на Република България 
относно актуализация на заплатите на служителите от Бюрото по защита при 
главния прокурор. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 138, т. 5 от ЗСВ да се извърши 
актуализация на заплатите на служителите от Бюрото по защита при главния 
прокурор, считано от датата на вземане на решение от Прокурорската колегия, 
както следва: 

- В размер до 8 % на служителите от специализираните структури в 
Бюрото по защита при главния прокурор; 
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- В размер до 5 % на служителите от общата администрация в 
Бюрото по защита при главния прокурор. 

2. ИЗПРАЩА решението по т. 1 на Прокурорската колегия на Висшия 
съдебен съвет, по компетентност. 
 
 

10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Айтос за осигуряване на средства за преграждане и обзавеждане на 
кабинет.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ОТЛАГА разглеждането на искането от Районен съд гр. Айтос 
относно осигуряване на средства по бюджета за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ 
в размер на ..., от които ... за обзавеждане на кабинет на двама държавни 
съдебни изпълнители, както и ... за преграждане на кабинет. 

2. ПРЕПРАЩА искането на комисия „Управление на собствеността“ 
по компетентност. 
 
 

11. ОТНОСНО: Молба за съдействие от Емил Димитров – вещо лице 
относно изплащане на хонорар. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПРАЩА молба с вх. № ВСС – 3694/08.05.2019 г. от Емил 
Димитров – вещо лице, във връзка с изплащане на възнаграждение по 
финансово-счетоводна експертиза по ДП 147/2013 г. НСлС на главния 
прокурор на Република България – Сотир Цацаров, на разпореждане. 
 
 

12. ОТНОСНО: Усвояване на гаранция за изпълнение, внесена по 
договор от 20.12.2006 г. с предмет „Проектиране и строителство на 
административна сграда, находяща се на ул. „Страцин“ № 3, за нуждите на 
Окръжна прокуратура, Окръжна следствена служба и Районна прокуратура гр. 
Добрич“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. Да се усвои гаранция от фирма „КАСТ“ ЕООД, внесена  по договор 

от 20.12.2006 г. с предмет „Проектиране и строителство на административна 
сграда, находяща се на ул. „Страцин“ № 3, за нуждите на Окръжна 
прокуратура, Окръжна следствена служба и Районна прокуратура гр. Добрич“ 
в размер на ... в полза на Висш съдебен съвет и преведе по единната сметка. 

2. ВЪЗЛАГА чрез главния секретар на ВСС на дирекция „Правна“ 
изготвянето на писмо до Министерство на правосъдието, с което да бъде 
изискано превеждането на сума в размер на ..., представляваща гаранция от 
фирма „КАСТ“ ЕООД, внесена по договор от 20.12.2006 г. с предмет 
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„Проектиране и строителство на административна сграда, находяща се на ул. 
„Страцин“ № 3, за нуждите на Окръжна прокуратура, Окръжна следствена 
служба и Районна прокуратура гр. Добрич“. 
 
 

13. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Административен 
съд гр. Русе за безвъзмездно предоставяне на органите на съдебната власт 
активи с отпаднала необходимост. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и 

методология“, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да 
уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от активи 
по приложения опис, числящи се на Административен съд гр. Русе. 

2. Исканията да бъдат изпращани към председателя на 
Административен съд гр. Русе. 

3. Препоръчва на председателя на Административен съд гр. Русе да 
предприеме действия за продажба чрез търг, при спазване изискванията на 
Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна 
държавна собственост или за безвъзмездно предоставяне на друга 
организация на държавна бюджетна издръжка активите с отпаднала 
необходимост в случай, че в срок от 3 /три/ месеца от решението на комисия 
„Бюджет и финанси“ на ВСС не постъпят искания от органите на съдебната 
власт. 
 

II. Предложения за включване на проекти на решения в проекта 
на дневен ред за следващото заседание на пленума на ВСС. 
 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет 

и Районен съд гр. Несебър за 2019 г. с ..., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой цифрова многофункционална копирна машина, както 
следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с …. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Несебър с …. 
 
 

15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за 
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обзавеждане на работно място за новоназначен служител и оборудване за 
служби „Архив“ и „Съдебно деловодство“.  
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на 

Административен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“, с цел 
осигуряване на средства в размер общо на ..., в т.ч. ... за оборудване на 
работно място на новоназначен служител, …. за закупуване на 3 бр. метални 
архивни шкафа и …. за закупуване на 10 бр. етажерки. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 
„Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
 

Разни. 
 
17. ОТНОСНО: Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в 

системата на съдебната власт за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. и 
включването му в доклада за финансовото управление и контрол и вътрешния 
одит на Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Приема годишния доклад за дейността по вътрешен одит в 

системата на съдебната власт през периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. 
2. Годишния доклад за дейността по вътрешен одит в системата на 

съдебната власт през периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. да бъде включен в 
годишния доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на 
ВСС за 2018 г., съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС, който да бъде изпратен на 
Народното събрание и Сметната палата в законоустановения срок. 

3. Годишния доклад за дейността по вътрешен одит в системата на 
съдебната власт през периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. да бъде публикуван 
на интернет страницата на ВСС. 
 
 

18. ОТНОСНО: Коригиране на годишния финансов отчет на съдебната 
власт за 2018 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
В изпълнение на т. 67 от ДДС № 08/21.12.2018 г. на Министерство 

на финансите и във връзка с решение по Протокол № 11/09.05.2019 г. за 
промяна на провизиите на несъбраните вземания по актове издадени от 
органите на съдебната власт 

1. ПРИЕМА коригиран баланс, част от годишен финансов отчет на 
съдебната система за 2018 г., заедно с обяснителна записка и приложенията 
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към него в съответствие с решение на Висш съдебен съвет по Протокол № 
11/09.05.2019 г. 

2. УПЪЛНОМОЩАВА Боян Магдалинчев, представляващ на Висшия 
съдебен съвет и разпоредител по бюджета на съдебната власт да подпише и 
представи на Министерство на финансите и Сметна палата коригирания 
баланс на съдебната система, съгласно чл. 366, ал. 3 от Закона за съдебната 
власт. 
 
 

19. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от 
днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото 
заседание на Пленума на ВСС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на 

Пленума на Висшия съдебен съвет на 30.05.2019 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
„Дава съгласие“ 
 
1.1. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Несебър за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
1.2. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за обзавеждане на работно 
място за новоназначен служител и оборудване за служби „Архив“ и „Съдебно 
деловодство“. 

 
3. Разни. 
 
3.1. Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в системата на 

съдебната власт за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. и включването му в 
доклада за финансовото управление и контрол и вътрешния одит на Висшия 
съдебен съвет, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗФУКПС. 

3.2. Коригиране на годишния финансов отчет на съдебната власт за 
2018 г. 

 
 

 
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/ 

            
                           ГЕРГАНА МУТАФОВА 

 
 
 


