
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

П Р О Т О К О Л   № 37 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 10 септември 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  

Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 
Георги Кузманов 

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

1. ОТНОСНО: Писмо с вх. № ВСС – 1704/05.09.2019 г. от главния 
секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за 
съгласувателна преписка с изх. № 03-04-369/27.08.2019 г. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
Средствата за преместването на Административен съд София-област 

и Върховния административен съд в предоставяните им имоти, находящи се 
на бул. „Александър Стамболийски“ № 39 и пл. „Света Неделя“ № 5, както и 
разходите за експлоатация и поддръжка на имотите, ще се осигурят в рамките 
на определения със Закона за държавния бюджет на Република България за 
съответната година бюджет на съдебната власт. 

 
 

2. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието във връзка с 
изготвен проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект 
на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

1. На основание чл. 23 и чл. 27 от ЗНА, във връзка с § 1, т. 5 от ДР на 
ЗПФ и чл. 35, ал. 1, т. 8 и 10 от УПМСНА информира Министъра на 
правосъдието за прогнозната стойност на отражението на ЗИДЗСВ върху 
бюджета на съдебната власт, която е в размер на 5,6 млн.лв., изчислена 
съобразно измененията и допълненията предвидени в § 1 от проекта за ЗИД 
на ЗСВ. 

2. Съществено отражение върху бюджета на съдебната власт ще има 
и предложените изменения в § 42 от законопроекта, отнасящи се до промени 
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на чл. 225 от ЗСВ, които по обективни причини към този момент не могат да 
бъдат остойностени. 

Становище по същество на законопроекта ще бъде изразено след 
получаването му за съгласуване от Пленума на Висшия съдебен съвет. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
    ЧЛЕНОВЕ:  /П/ КАЛИНА ЧАПКЪНОВА 

 
 

      /П/ СЕВДАЛИН МАВРОВ 
 

 
/П/ ГЕОРГИ КУЗМАНОВ 

 
 
 
 
 
 


