
1 

 

 
 

П Р О Т О К О Л   № 5 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 12 февруари 2020 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 
 

ОТСЪСТВА : Боряна Димитрова 
 
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 точки 16 и 17 присъства Иво Иванов – държавен 
вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит“. 
 
 

I. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решения на 
пленума на ВСС от 24.01.2019 г. и 30.01.2020 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 2020 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ със 164 114 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 164 114 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по 
бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

 
 

2. ОТНОСНО: Искания за вътрешнокомпенсирани промени по бюджета 
на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr5-t1-pril1.pdf
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В изпълнение на изискванията на чл. 35 от ПМС № 381 от 30.12.2019 г. 
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и 
Указанията за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. с  
424 715 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 62 632 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 362 083 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. с 

424 715 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
 по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 424 585 

лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ със 130 

лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за поощряване на Маргарита Христова Новакова – съдия и и.ф. 
„административен ръководител – председател“ на Районен съд гр. Разград. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 30.01.2020 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. 

Разград за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел поощряване на 
Маргарита Христова Новакова – съдия и и.ф. „административен ръководител – 
председател“ на Районен съд гр. Разград, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от 
ЗСВ и решение по т. 8 от протокол № 3/04.02.2020 г. на Съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

 
 
4. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен 

съвет за посмъртно удостояване на Иван Стоянов Ченков. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 30.01.2020 г., 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. 
Котел за 2020 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел посмъртно удостояване 
на Иван Стоянов Ченков, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по 
т. 17 от протокол № 3/04.02.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2020 г. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr5-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr5-t2-pril1.pdf
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5. ОТНОСНО: Съгласуване на лимит на представителни разходи на 
Върховния касационен съд за 2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
СЪГЛАСУВА за Върховния касационен съд лимит на представителни 

разходи в размер на …. Средствата са в рамките на утвърдения бюджет на 
Върховния касационен съд за 2020 г. 

 
 

6. ОТНОСНО: Съгласуване на разходи за представителни цели на 
Върховния административен съд за 2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
СЪГЛАСУВА за Върховния административен съд лимит на 

представителни разходи в размер на ... Средствата са в рамките на утвърдения 
бюджет на Върховния административен съд за 2020 г. 

 
 

7. ОТНОСНО: Становище от председателя на Окръжен съд гр. Стара 
Загора във връзка с искане на председателя на Районен съд гр. Стара Загора 
за осигуряване на средства за изграждане на „Интегрирана информационна 
система за гражданите в Съдебна палата – Стара Загора“.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. Приема за сведение писмо с вх. № ВСС – 13271/19 г./31.01.2020 г. 

от Окръжен съд гр. Стара Загора. 
2. Изпраща становището от административния ръководител на 

Окръжен съд гр. Стара Загора на административния ръководител на Районен 
съд гр. Стара Загора, по компетентност. 
 
 

8. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Районен съд гр. 
Ихтиман за промяна на лихвените проценти от обслужващата банка – ЦКБ АД. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение уведомлението от председателя на Районен съд 

гр. Ихтиман за договорения нов лихвен процент с обслужващата банка. 
 
 
9. ОТНОСНО: Покана за участие в трета среща на екипа по проект 

„Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската 
мрежа на съдебните съвети за 2019-2020 г., която ще се проведе в периода 5-6 
март 2020 г. в гр. Париж, Франция. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в трета 

среща на екипа по проект 1 „Независимост и отчетност и качество на 
правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2019-2020 г., за 
периода 4-7 март 2020 г. в гр. Париж, Франция, следните лица: 

- Боряна Димитрова – член на Висшия съдебен съвет; 
- Георги Кузманов – член на Висшия съдебен съвет  
2. Пътните разходи, разходите за нощувки по фактически размер, 

разходите за дневни пари, както и разходите за медицински застраховки на 
командированите лица са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

Забележка: Съгласно Правилата за възстановяване на разходите за 
участие в дейностите на ЕМСС, за участие в срещи по проектите на ЕМСС 
се възстановяват пътни разходи в размер до …. за един участник от 
институция-член на ЕМСС.  

 
II. Предложения за включване на проекти на решения в проекта на 

дневен ред за следващото заседание на пленума на ВСС. 
 
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 
10. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Националния институт на 

правосъдието за 2020 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на 
възнаграждения и осигурителни вноски на кандидатите за младши съдии, 
младши прокурори и младши следователи. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет и 

Националния институт на правосъдието за 2020 г., с цел осигуряване на 
средства за възнагражденията на 83 кандидати за младши съдии, младши 
прокурори и младши следователи от випуск 2019 г./2020 г., както следва: 

1.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 
персонала“ на Висш съдебен съвет с …. 

1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 
персонала“ на Националния институт на правосъдието с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет и 
Националния институт на правосъдието за 2020 г., с цел осигуряване на 
средства за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително 
пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на 83 кандидати за младши 
съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2019 г./2020 г., 
както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 
работодатели“ на Висш съдебен съвет с …. 

2.2. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 
работодатели“ на Националния институт на правосъдието с … 
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11. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджетите на учебните и почивни 
бази на органите на съдебната власт за 2020 г., в рамките на общите бюджети. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. УТВЪРЖДАВА бюджета за дейността на учебните и почивни бази 

на Върховния административен съд за 2020 г., в рамките на общия бюджет на 
Върховния административен съд, съгласно приложението. 

2. УТВЪРЖДАВА бюджета за дейността на учебните и почивни бази 
на Върховния касационен съд за 2020 г., в рамките на общия бюджет на 
Върховния касационен съд, съгласно приложението. 
 
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 
градски съд за одобряване на разход по код 90. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход с код 90 от Софийски 

градски съд в размер на …. за възстановяване на държавна такса, във връзка с 
постигната спогодба, съгласно протокол от 04.12.2019 г. и определение № 
6639/10.12.2019 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-9 състав. 

 
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за окончателно 
плащане по договор. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд 

гр. Русе по § 10-00 „Издръжка“ за 2020 г. с …., неусвоена част от предвидените 
средства за изпълнение на сключения договор за аварийни обезопасителни 
дейности по отводнителна система и фасадите на сградата на съда през 2019 
г. 

Средствата в размер на …. са за сметка на наличностите по сметки от 
предходни години по бюджета на съдебната власт. 

 
 

14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Петрич за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на 
вещи лица. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2020 г. на Районен съд 

гр. Петрич по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. за изплащане на 
възнаграждения на вещи лица по образувани дела за положен нощен труд от 
служители на ГД „Гранична полиция“ и ОД на МВР Благоевград. 

Средствата в размер на …. са за сметка на неразпределения резерв по 
бюджета на съдебната власт за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

 
 

15. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на 
климатик за съдебна зала. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и 

Районен съд гр. Карнобат за 2020 г. с …., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на един брой климатик за съдебна зала № 3, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с …. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Карнобат с …. 
 

Одитни доклади. 
 
16. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност ОА/У – 1903 в Районен съд гр. Видин. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от 

изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. 
Видин. 

2. Одобрява изпълнението на препоръките по т.т. 2.1.; 2.2.; 2.2., 2.3. и 
2.4.; 2.6; 3; 4 и 6 от одитния доклад, съгласно предоставената писмена 
информация. 

3. Одобрява плана за действие, изготвен от административния 
ръководител на Районен съд гр. Видин за изпълнение на останалите препоръки 
от одитния доклад. 
 

Разни. 
 
17. ОТНОСНО: План за професионално обучение и развитие на 

вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
УТВЪРЖДАВА план за професионално обучение и развитие на 

вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС през 2020 г., 
съгласно приложения проект. 

 
 

18. ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение по 
т. 2 от протокол № 2/30.01.2020 г. на пленума на ВСС. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 13.02.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. На основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за организация на 

дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, ДОПУСКА 
поправка на очевидна фактическа грешка в решение по т. 2.1 и т. 2.5 от 
протокол № 2/30.01.2020 г. на пленума на ВСС, като в Таблица № 1 на ВСС в 
сила от 01.01.2020 г. и в Таблица № 1 на ВСС в сила от 01.03.2020 г. на ред 8 
числото .. да се чете …. 

Мотиви: 
При определянето на основните месечни заплати за длъжностите 

за ред 8, Председател на отделение/колегия/ във ВКС/ВАС, Зав. Отдел в 
прокуратура, Зав. Отдел в НСлС е допусната очевидна фактическа грешка, 
като при определяне на основните месечни възнаграждения не е спазен 
принципа приложен за ред 1, Съдия във ВКС/ВАС, Прокурор във ВКП/ВАП, 
Следовател в НСлС. С настоящата поправка се постига уеднаквяване на 
принципа на определяне на основните месечни възнаграждения за 
длъжностите за ред 1 и ред 8 от Таблица № 1 на ВСС. 

2. На основание § 56 от Закона за изменение и допълнение на Закона 
за съдебната власт, обн., ДВ, бр. 11 от 07.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г. в 
Таблица № 1 на ВСС, раздел I, ред 3 след думите „Специализиран наказателен 
съд“ се добавя „Административен съд София-област“. 

3. Възлага на дирекция „Бюджет и финанси“ да отрази промените по т. 
1 и т. 2 от решението и в утвърдената с решение на пленума на ВСС по 
протокол № 2/30.01.2020 г. Таблица № 1 на ВСС, която влиза в сила от 
01.03.2020 г. 

 
  
19. ОТНОСНО: Проект на График на планираните обществени поръчки 

за 2020 г. на Висшия съдебен съвет. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ПРИЕМА График на планираните обществени поръчки за 2020 г. на 

Висшия съдебен съвет. 
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2. Одобреният график да се предостави на всички ръководители на 
звена и отговорни служители, които ще бъдат ангажирани с подготовката и 
провеждането на процедурите. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 
20. ОТНОСНО: Указания до органите на съдебната власт за 

разработване на бюджетните прогнози за периода 2021 - 2023 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Утвърждава указанията до органите на съдебната власт и 

приложенията към тях, относно подготовката на бюджетните прогнози за 
периода 2021 - 2023 г. 

2. Възлага на Главния секретар на ВСС да изпрати на 
Председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на РБългария, Директора на 
НИП, Главния инспектор на Инспектората към ВСС и административните 
ръководители на съдилищата, указанията за подготовка на бюджетните 
прогнози за периода 2021 - 2023 г., с предложение да представят своите 
бюджетни прогнози в срок до 17.02.2020 г. /за Прокуратурата на РБългария - 
18 февруари 2020 г./. 

 3. На основание чл. 7г от Закона за електронното управление, след 
получаване и обобщаване на информацията от органите на съдебната власт за 
планираните разходи в областта на електронното управление и използваните 
информационни и комуникационни технологии за периода 2021 – 2023 г.  и 
съгласно определения срок в БЮ №1/10.02.2020 г. да се представи в 
Държавната агенция „Електронно управление“ за изразяване на писмено 
становище. 

4. Възлага на дирекция „Информационни технологии и съдебна 
статистика“ да изготви информация по Приложение 1, към Правилата на ДАЕУ 
за Висшия съдебен съвет, както и да осъществи изпълнението на разпоредбите 
съгл. чл. 4, ал. 3 от Правилата за предварително съгласуване на разходите на 
административните органи в областта на електронното управление и за 
използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките 
на бюджетния процес, утвърдени на 27.11.2019 г. 

5. Възлага на дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“ да изготви „Приложение 2 и“ и „Приложение 2 иа“ към БЮ № 
1/10.02.2020 г. – Указания за подготовката и представянето на бюджетните 
прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2021 – 2023 
г. в срок до 17.02.2020 г. и да ги представи на дирекция „Бюджет и финанси“. 

 
 

21. ОТНОСНО: Информация от Национална агенция по приходите към 
31.12.2019 г. за непогасени публични вземания регистрирани в 
информационните системи на НАП. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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1. ДАВА СЪГЛАСИЕ в годишният финансов отчет на съдебната власт 
да бъдат начислени непогасени вземания към 31.12.2019 г., разпределени по 
периоди в зависимост от годината на образуване на изпълнително 
производство или от годината на регистриране на преписката в ИС на НАП в 
размер на …. за периода 2005 – 2019 г. 

2. ОПРЕДЕЛЯ процент на провизиране на непогасените вземания към 
31.12.2015 г., както следва: 

2.1. Вземания от лица с прекратена регистрация, попадащи в 
хипотезата на чл. 86, ал. 1, т. 1 и 2 от ДОПК – 100%; 

2.2. Вземания от лица в открито производство по несъстоятелност – 
100%; 

2.3. Вземания от лица с дълг категоризиран като несъбираем – 100%; 
2.4. Вземания от лица с дълг категоризиран като трудно-събираем – 

100% и 
2.5. Вземания от лица с общ размер на публичния дълг под ... – 100%. 
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за разликата между категоризираните от НАП 

трудносъбираеми и несъбираеми вземания и общо посочените в 
информацията непогасени вземания за периода 2009 г. – 2019 г. да бъде 
начислена провизия 70%. 

4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за разликата между посочените в информацията 
на НАП и начислените в органите на съдебната власт за периода 2016-2019 г., 
да бъде начислена провизия 20%. 

5. ДАВА СЪГЛАСИЕ възложените за събиране публични вземания за 
периода 2016-2019 г. на Камарата на частните съдебни изпълнители и 
държавните съдебни изпълнители, да се провизират с 20%. 

 
 

22. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение по т. 5 от 
Протокол № 1 от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, 
проведено на 23 януари 2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Изменя решение по т. 5 от Протокол № 1 от заседанието на Пленума 

на Висшия съдебен съвет, проведено на 23 януари 2020 г., както следва: 
В т. III. Трансфери общо, в т.ч. цифрата „...“ да се чете „...“ 
В т. III.2. Трансфери НОИ цифрата „..“ да се чете „…“ 
На ред ОБЩО I. - II. + III. цифрата …“ да се чете …“ 
В т. IV. Операции с финансови активи и пасиви общо, в т.ч.: цифрата  

„….“ да се чете „….“ 
В т. IV.2. Наличности по сметки от предходни години цифрата              

„….“ да се чете „….“ 
На ред ОБЩО IV. Цифрата „….“ да се чете „...“ 
Изменя Приложение 1.4. по т. 5, както следва: 
На ред III. „Трансфери общо, в т.ч.:“ цифрата „…“ да се чете „…“. 
На ред „Трансфери за поети осигурителни вноски“ цифрата „…“ да се 

чете „…“. 
На ред „ОБЩО I. - II. + III.“ цифрата „….“ да се чете „ …“. 
На ред „IV. Операции с финансови активи и пасиви общо, в т.ч.:“ 

цифрата „…“ да се чете „…“. 
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На ред „Наличности по сметки от предходни години“ цифрата              
„…“ да се чете „…“. 

На ред „ОБЩО IV.“ цифрата „…“ да се чете „….“. 
  

23. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения 
дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 13.02.2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към 

обявения дневен ред за заседанието на 13.02.2020 г.: 
 
1. Информация от Национална агенция по приходите към 31.12.2019 г. 

за непогасени публични вземания регистрирани в информационните системи 
на НАП. 

 
2. Изменение и допълнение на решение по т. 5 от Протокол № 1 от 

заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 23 януари 
2020 г. 
 

24. ОТНОСНО: Предложение за включване на проекти на решения от 
днешното заседание на комисията в проекта на дневен ред за следващото 
заседание на Пленума на ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на 
Пленума на Висшия съдебен съвет на 20.02.2020 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2020 г. 
 
1.1. Корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието 

за 2020 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения и 
осигурителни вноски на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и 
младши следователи. 

 
1.2. Утвърждаване на бюджетите на учебните и почивни бази на 

органите на съдебната власт за 2020 г., в рамките на общите бюджети. 
 
1.3. Искане от административния ръководител на Софийски градски 

съд за одобряване на разход по код 90. 
 
1.4. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Русе за осигуряване на средства за окончателно плащане по договор. 
 
1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Петрич за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи 
лица. 
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1.6. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. 

Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдебна 
зала. 
 

2. Одитни доклади. 
 
2.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен 

одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност 
ОА/У – 1903 в Районен съд гр. Видин. 
 

3. Разни. 
 
3.1. План за професионално обучение и развитие на вътрешните 

одитори в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС. 
 
3.2. Проект на График на планираните обществени поръчки за 2020 г. 

на Висшия съдебен съвет. 
 

 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 

 
 
 
 


