
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 
 
П Р О Т О К О Л   № 34 

от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 
проведено на 27 август 2019 г. 

 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Георги Кузманов 

Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 

 
 
От администрацията на ВСС присъства: Маргарита Радкова – директор на 
дирекция „Бюджет и финанси”. 
 
 

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 49 518 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 49 518 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: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за изплащане на облекло. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 

Асеновград разходите за изплащане на облекло на магистрати, държавни 
съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в размер 
на общо 5 772 лв., да бъдат извършени в рамките на утвърдения бюджет на 
съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2019 г. 

 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr34-t1-pril1.pdf
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Мотиви: 
Планираните средства за облекло по бюджета на Районен съд гр. 

Асеновград за 2019 г. са в размер на 93 600 лв., който е по-висок от 
изплатените суми до момента. 

 
 
3. ОТНОСНО: Молба от „Консорциум ателие 52“ АД за доброволно 

изплащане на изпълнителен лист. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде изплатено задължение от Висшия 

съдебен съвет на „КОНСОРЦИУМ АТЕЛИЕ 52“ АД, ЕИК 200578636, по 
приложен оригинален изпълнителен лист, издаден на 13.08.2019 г. от 
Софийски градски съд, 1-19 състав по гр. дело № 12407/2014 г. в размер на 
15 288,15 лв. (петнадесет хиляди двеста осемдесет и осем лв. и 15 ст.) по 
сметка на дружеството IBAN BG09 FINV 9150 1003 8270 65. 

 
II. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решение на 

пленума на ВСС от 15.07.2019 г. 
 

4. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция 
„Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност ОАУ 1917 в Районен съд гр. Бяла. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 
Р Е Ш И : 

 
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент - 

констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на 
Районен съд гр. Бяла. 

2. Одобрява изпълнението на препоръките от плана за действие, 
съгласно предоставената писмена информация. 

3. Не одобрява планираните дейности за изпълнение на препоръката 
по т. 5 от плана за действие и Указва на административния ръководител да 
изиска от главния счетоводител адекватни действия за изпълнението й. 
 
 

5. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен 
съвет да подпише финансова обосновка по Проект на Решение на 
Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на 
недвижим имот – публична държавна собственост от Областния управител на 
област Търговище на Висш съдебен съвет за нуждите на Административен 
съд Търговище. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 15.07.2019 г., 

Р Е Ш И : 
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УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да 

подпише финансова обосновка по Проект на Решение на Министерския съвет 
за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – публична 
държавна собственост от Областния управител на област Търговище на Висш 
съдебен съвет за нуждите на Административен съд Търговище, във връзка с 
решение по д.т. 42 от протокол № 15 от заседание на Пленума на Висшия 
съдебен съвет проведено на 11 юли 2019 г. 

 

 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 
 
 
    ЧЛЕНОВЕ:  /П/ ГЕОРГИ КУЗМАНОВ 

 
      /П/  КАЛИНА ЧАПКЪНОВА 
 

 /П/  СЕВДАЛИН МАВРОВ 
 
 
 
 

 


