
П Р О Т О К О Л   № 29 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 22 юли 2019 г. 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
 Калина Чапкънова 

 
ОТСЪСТВА: Севдалин Мавров 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор 
на дирекция „Бюджет и финанси”, Ралица Виденова – н-к отдел „ФРА“. 
 
 
 

 1. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на 
основание Постановление на Министерски съвет № 182/19.07.2019 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 
г. 

 
 

  КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 
Р  Е  Ш  И:  

 

 Предлага на Пленума на  ВСС да приеме следното решение: 
1. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на 

основание ПМС № 182/19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи 
за 2019 г. в размер на …………. за Прокуратура на Република България, за 
обезпечаване изплащането на възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 
от ЗСВ, както следва: 

 
I.  УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С:                            ……………………. 
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва: 
Текущи разходи                                                                     ………………….... 
в т.ч. по органи на съдебната власт: 
Прокуратура на Република България                                  …………………... 

 
 

 
II.  УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМИОТНОШЕНИЯ С ……………….                        
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва: 
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)       …………….... 

                  
 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на РБ с ……………. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“, на основание ПМС № 182/19.07.2019 г. за одобряване на 
допълнителни разходи за 2019 г. за обезпечаване изплащането на 
възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ. 



3.  На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси да 
се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на 
съдебната власт за 2019 г. 
 
 
 

2. ОТНОСНО: Проект на писмо до министъра на финансите във връзка 
с разпоредбата на чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт. 
 
 

  КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 
Р  Е  Ш  И:  

 

 Предлага на Пленума на  ВСС да приеме следното решение: 
 ОДОБРЯВА изготвения проект на писмо до министъра на финансите 

във връзка с разпоредбата на чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за 
съдебната власт. 
 
 
 

3. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен 
ред за заседанието на Пленума на ВСС на 22.07.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към 

обявения дневен ред за заседанието на 22.07.2019 г. 
 

1. Промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на основание 
Постановление на Министерски съвет № 182/19.07.2019 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
2. Проект на писмо до министъра на финансите във връзка с 

разпоредбата на чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт. 
 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /п/ 

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 


