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П Р О Т О К О Л   № 13 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 7 април 2020 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова  

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 
 

 
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: Писмо от главния прокурор на Република България 
относно актуализация на заплатите на служителите в Бюрото по защита при 
главния прокурор. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на 
Прокурорската колегия на ВСС, насрочено за 08.04.2020 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1.  ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 138, т. 5 от ЗСВ да се 
извърши актуализация на заплатите на служителите от Бюрото по защита при 
главния прокурор, считано от 01.01.2020 г., както следва: 

- в размер до 8 %  на  служителите от специализираните структури в 
Бюрото по защита при главния прокурор, назначени по Закона за Министерство 
на вътрешните работи и лицата работещи по трудови правоотношения. 
 - размер до 3 % на служители на ръководни и експертни длъжности в 
Бюрото по защита при главния прокурор, назначени по Закона за държавния 
служител. 

2. Изпраща решението по т. 1 на Прокурорска колегия на Висш 
съдебен съвет, по компетентност. 
 
 

2. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за 
осъществяване на охрана чрез СОТ на имот – частна държавна собственост, 
представляващ почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г., 
Р Е Ш И : 
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ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет  да подпише с 
ТИМ ЕАД договор за осъществяването на охрана чрез СОТ на имот – частна 
държавна собственост, представляващ почивна база „Св. Св. Константин и 
Елена“, гр. Варна за срок до 12 (дванадесет) месеца, но не по-късно от 
окончателното предаване на имота на област с административен център 
Варна, на обща стойност не повече от 700 (седемстотин) лв. без ДДС или 840 
(осемстотин и четиридесет) лв. с ДДС. 

 

 

 
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 
 
 
 
 
 
 


