
 
 

                                                                                                                                                    
П Р О Т О К О Л   № 45 

от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 
проведено на 29 октомври 2019 г. 

 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  

Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 
 

ОТСЪСТВАТ: Боряна Димитрова и Георги Кузманов 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на 
дирекция „Бюджет и финанси” и Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и 
методология”, той и главен счетоводител. 
 
 

1. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на 
законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 
29.10.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
НЕ СЪГЛАСУВА Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване 

на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 
 
Мотиви: 
 
Предложението на МФ е да се запази размера на приходите на нивото на 

2019 г. или ... приходи от дейността на органите на съдебната власт, от които ... 
– съдебни такси. 

 
Предложението на ВСС е приходите да се намалят с ... или за 2020 г. 

приходите от дейността на органите на съдебната власт да са в размер на ..., от 
които ... - съдебни такси.  

 
За 2018 г. възстановените приходи от дейността на органите на 

съдебната власт са в размер на ..., докато за деветмесечието на тази година 
размерът им е ... 

 
Като се вземе предвид и изпълнението на приходите по бюджета на 

съдебната власт към 30.09.2019 г., където неизпълнението на приходите е ..., 
напълно мотивирано е искането размерът им за 2020 г. да бъде намален. 

 

Разлики между предложението на МФ за проект на бюджет на съдебната власт за 2020 г. и 

предложението на ВСС за проект на бюджет за 2020 г., както и бюджета за 2019 г. 
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хил.лв. 

§ Показатели 

Предложени

е на ВСС за 

проектобюд

жет за 2020 г. 

Предложение 

на МФ за 

проектобюдже

т за 2020 г. 

Разлика   

(к.4 - к.3) 

ЗДБ 2019 

г. 

Разлика   

(к.4-к.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩО ПРИХОДИ .. .. .. .. .. 

ОБЩО РАЗХОДИ .. .. -.. .. .. 

Текущи разходи .. .. -.. .. .. 

Разходи за персонал, в т.ч.: .. .. 

01-00 

Заплати и възнаграждения 

за персонала, нает по 

трудови и служебни 

правоотношения .. .. 

02-00 
Други възнаграждения и 

плащания за персонала .. .. 

05-00 
Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели .. .. 

Разходи за издръжка, в т.ч.: .. .. 

10-00 Издръжка .. .. 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции .. .. 

46-00 

Разходи за членски внос и 

участие в нетърговски 

организации и дейности .. .. 

Капиталови разходи .. .. -.. .. -.. 

Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи .. .. - .. .. .. 

Проектът изготвен от Министерството на финансите предвижда разходи 
по бюджета на съдебната власт в размер на …. или разходите за 2020 г. бележат 
ръст спрямо утвърдените със ЗДБРБ разходи за 2019 г. с …., в т.ч. текущите 
разходи се увеличават с …., а капиталовите разходи се намаляват с …. С 
разликата от ... между проекта на бюджет на съдебната власт за 2020 г. /.../ и 
предложението на МФ /.../ няма да могат да се обезпечат предвидените 
дейности от ВСС, както следва: 

- Назначаването на 110 щ.бр. за съдебни служители, от които 100 бр. за 
длъжността „съдебен помощник“ и 10 щ.бр. за ИВСС във връзка с ЗИДЗЗЛД; 

- Предвиденото обезпечаване на свободните щатни бройки за 6 месеца за 
2020 г.; 
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- Заложените средства за основен ремонт и придобиване на сгради в 
размер на ..., като сумата е изцяло съобразена с представената информация за 
2020 г. по обекти от дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“; 

- Предвиденото актуализиране на възнагражденията и ранговете на 
съдебните служители и изменение на Класификаторите на длъжностите в 
администрацията на ПРБ, ВКС, ВАС и съдилищата по решение на Комисия 
„Съдебна администрация“ към Прокурорската колегия на ВСС/Протокол № 
14/22.07.2019 г./ и предложение на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийска 
колегия на ВСС. 

 
 
 
 

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

            
                              БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 
 
 


