
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

П Р О Т О К О Л   № 38 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 11 септември 2019 г. 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 
 

ОТСЪСТВА ЩИ: няма 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор 
на дирекция „Бюджет и финанси”, Елисавета Илиева – н-к отдел 
„Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Мария 
Ламбрева – и.д. началник отдел „ОП“. 

При обсъжданията по точка 1 присъства: Ралица Виденова - началник 
отдел „ФРА”.  
 

1. ОТНОСНО: Обсъждане на проект на бюджет на съдебната власт за 
2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 12.09.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ПРИЕМА за предварително запознаване проекта на бюджет на 

съдебната власт за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 г. и 
2022 г. с доклад и приложенията към него. 

2. ПРЕДЛАГА проекта на бюджет на съдебната власт за 2020 г. и 
актуализираните бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г. да се предоставят на 
Министъра на правосъдието, който на основание чл. 362 от Закона за 
съдебната власт, да го внесе за обсъждане на заседанието на Пленума на 
ВСС, което ще се проведе на 12.09.2019 г. 

3. Предоставя на комисия „Управление на собствеността“ 
информация за размера и вида на предоставените от органите на съдебната 
власт искания за капиталови разходи по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ и § 
52-02 „Придобиване на сгради“ за сведение и по компетентност. 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ПРИЕМА внесения от министъра на правосъдието проектобюджет 

на съдебната власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 
2022 г., с доклад и приложенията към него. 

2. Приетият проект на бюджет на съдебната власт за 2020 г. и 
актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г. ведно с приложенията 
да бъдат изпратени в Министерство на финансите и Министерски съвет в 
указания срок за включване в проекта за Закон за държавния бюджет на 
Република България за 2020 г. 
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3. ВЪЗЛАГА мандат на представляващия Висшия съдебен съвет, 
главния прокурор на Република България и председателите на Върховен 
касационен съд и Върховен административен съд да проведат срещи и 
консултации с компетентните органи във връзка с проекта на бюджет на 
съдебната власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 
2022 г. 

 
I. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решения на 

пленума на ВСС от 24.01.2019 г. и 07.02.2019 г.  
 
2. 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 50 325 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 50 325 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по 
бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
 
 

3. 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 : 
 
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 за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с  
42 621 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ със 7 750 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 33 055 лв. 
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 1 816 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 

42 621 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
 по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 40 750 

лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 55 

лв. 
по § 10-00 „Издръжка“ с 910 лв. 
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 906 лв. 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr38-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr38-t3-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/pr38-t3-pril1.pdf


 

 

 

3 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован съдия. 

 
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 разликата в работната заплата на 
командирован магистрат, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 828 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Плевен за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 828 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 
 
 

5. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на 
облекло. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 

Сливница разхода за изплащане на облекло на „съдия по вписванията“ в 
размер на 907 лв., да бъде извършен в рамките на утвърдения бюджет на 
съда по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ за 2019 г. 

Мотиви: 
Планираните средства за облекло по бюджета на Районен съд гр. 

Сливница за 2019 г. са в размер на 50 400 лв., който е по-висок от 
изплатените суми до момента. 
 
 

6. ОТНОСНО: Командироване на представители на съдебната власт 
за участие в VII Международна конференция на тема „Съдилища и 
комуникация“, която ще се проведе в периода 10-11 октомври 2019 г. в гр. 
Будапеща, Унгария. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в VII 
Международна конференция на тема „Съдилища и комуникация“, която ще се 
проведе в гр. Будапеща, Унгария, за периода 09-12 октомври 2019 г. следните 
лица: 

- Илияна Ферева – Зелева – председател на Районен съд гр. Девин; 
- Милена Колева – председател на Районен съд гр. Стара Загора. 
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2. Разходите за три нощувки са за сметка на организаторите на 
конференцията. 

3. Пътните разходи, разходите за дневни пари и за медицинска 
застраховка на командированите лица са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

 
 

7. ОТНОСНО: Командироване на представител на Администрацията 
на Висшия съдебен съвет за участие в срещата на лицата за контакт на 
националните съдебни системи, която ще се проведе на 3 октомври 2019 г. в 
гр. Брюксел, Белгия. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за участие в срещата на лицата за контакт на 
националните съдебни системи, за периода 02-04 октомври 2019 г. в гр. 
Брюксел, Белгия да бъде командировано следното лице: 

1.1. Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна 
дейност и протокол“ в АВСС. 

2. Пътните разходи и разходите за настаняване са за сметка на 
Европейската комисия. 

3. Разходите за дневни пари за три дни, както и разходите за 
медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
 
 

8. ОТНОСНО: Участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-
Evidences with e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по програма 
„Justice“, която ще се проведе на 25-26.09.2019 г. в гр. Флоренция, Италия. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ПРЕДЛАГА на Главния прокурор на Република България да 

командирова г-н Георги Бончев, директор дирекция „ИОТ“ при АГП, за участие 
в работна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по 
програма „Правосъдие“, която ще се проведе в периода 25-26.09.2019 г. в гр. 
Флоренция, Италия. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована г-жа Анелия Чомакова, 
главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна 
статистика“, за участие в работна среща по проект „Electronic Xchange of e-
Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“, която ще се проведе в 
периода 25-26.09.2019 г. в гр. Флоренция, Италия.  

3. Разходите за пътни, дневни пари за 2 дни, медицински застраховки 
и нощувки по фактически размер на двамата представители на екипа по 
проекта са за сметка на бюджета на ВСС, като 80 % от извършените разходи 
ще бъдат възстановени от бюджета на проекта в съответствие с правилата на 
Програма „Правосъдие“, финансирана от ЕК. Пътуването ще се осъществи със 
самолет. 

4. ИЗПРАЩА решението по т. 8 на Съвета за координиране 
действията на органите на съдебната власт по участие в международни 
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проекти и програми за внасяне на предложение с проект на решение на 
заседание на Пленума на ВСС. 
 

II. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решение на 
пленума на ВСС от 15.07.2019 г. 
 

11. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка с 
предмет: „Отпечатване на информационни и образователни материали за 
нуждите на програмата „Съдебна власт – информиран избор и гражданско 
доверие“, „Отворени съдилища и прокуратури“ и информационната кампания 
„Ден на отворените врати“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира 

и проведе обществена поръчка с предмет: „Отпечатване на информационни и 
образователни материали за нуждите на програмата „Съдебна власт – 
информиран избор и гражданско доверие“, „Отворени съдилища и 
прокуратури“ и информационната кампания „Ден на отворените врати“ чрез 
събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 и следващи от ЗОП на 
стойност до 18 429,20 лв. без ДДС, както и да възложи същата, като подпише 
договор с избрания изпълнител или да прекрати поръчката.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 
12. ОТНОСНО: Предложение от Боряна Димитрова – член на ВСС във 

връзка с предстоящо реорганизиране и/или оптимизиране на структурите на 
съдилищата. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение предложението от Боряна Димитрова – член на 

ВСС. 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
    ЧЛЕНОВЕ:  /П/ БОРЯНА ДИМИТРОВА 

 
      /П/ ГЕОРГИ КУЗМАНОВ 

 
/П/ ГЕРГАНА МУТАФОВА 

 
/П/ КАЛИНА ЧАПКЪНОВА 

 
/П/ СЕВДАЛИН МАВРОВ 


