
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЬЮДЖЕТА

Висш съдебен съвет към 31.8.2021 г. ЕИК/БУЛСТАТ 121 513 231

(наименование на разпоредителя с бюджет) 

Висш съдебен съвет код по ЕБК: 0600

код от регистъра на бюджетните 
организации в СЕБРА

(наименование па първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма БЮДЖЕТ
(в левове)

П О К А З А Т Е Л И
Г  о д и ш е н  

у т о ч н е н  п л а н  
2021 г.

ОТЧЕТ  
2021 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: §§ от ЕБК.гонто сс включват в съответния показател

левови
сметки и СЕБРА

валутни
сметки

операции в брои (в 
левове и валута)

операции 
приравнени на 
касов поток

(а) (1) (2) (3) W (3) (о

I .  П Р И Х О Д И ,  П О М О Щ И  и  Д А Р Е Н И Я 109 000 000 65 176 548 64 895 691 280 857 §§01-48
1. Данъчни приходи §§01 -20
2. Други приходи 109 000 000 65 176 548 64 895 691 280 857 §§ 24 - 42
2.1 Приходи и доходи от собственост 2 148 000 877 626 710 220 167 406 §24
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции под § 24-01

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 400 000 371 404 203 998 167 406 йод § 24-04
приходи от наеми на имущество и земя 500 000 227 598 227 598 под §§ 24-05 н 24-06

2.2 Приходи от такси 93 000 000 55 597 858 55 487 396 110 462 §§ 25 - 27
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 8 842 000 7 081 395 7 079 806 1 589 §28
2.4 Други неданъчни приходи 5 010 000 1 619 669 1 618 269 1 400 §§ 36-37 и §§41 -42
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи ; 40 с изключение на под.§ 40-71
3. Помощи и дарения от с граната §45
4. Помощи и дарения от чужбина §§46-48
I I .  Р А З Х О Д И 893 322 343 528 918 208 395 953 516 1 052 12 935 5 93 120 028 047 §§01-57
1. Персонал 775 975 329 488 540 181 356 758 333 11 722 621 120 059 227 §51-8
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 559 790 892 337 996 914 296 235 916 8 344 607 33 416 391 §01
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 79 777 154 64 940 049 60 522 417 3 378 014 1 039 618 §02
1.3. Осигурителни вноски 136 407 283 85 603 218 85 603 218 §§05 и 08
2. Издръжка 78 289 353 35 570 296 34 389 567 1 052 1 210 857 -31 180 §§ 10. 19; 46
3. Лихви §§ 21 -29
в т. ч. външни §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
4. Социални разходи, стипендии 350 -704 -704 §§ 39-42
в т. ч. стипендии §40
5.Субсидии §§43-45
6. Придобиване на нефинансови актииви 38 902 170 4 808 435 4 806 320 2 115 §§51 -54
7. Капиталови трансфери §55
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина §49
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (-* § 57 - под.§ 40-71)
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв под §,57-01

постъпления от продажби на държавния резерв (-) (*)под.§ 40-71
10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи 155 141 §;00-98



О Т Ч Е Т  
2 0 2 t  г .

ОТЧЕТНИ ДАН Н И  ЗА:

П О К А З А Т Е Л  II у т о ч н е н  п л а н  
2021 г.

левови
сметки и (1ЕБРА

валутни
сметки

операции в брой (в 
левове и валута)

операции 
приравнени на 
касов поток

(а) ( |) (2) о> (V (5) (6)

111. Т р а н с ф е р и 770 234 101 480 976 628 360 799 787 3421 120 173 420
1 Трансфери от/та 1 (Б за/от /фуги бюджети 770 222 647 360 356 850 360 356 850
2. Други грансфсри 11 454 438 618 442 937 3 421 -7 740
в т. ч. временни безлихвени заеми

трансфери за отчислени постъпления
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци 120 181 160 120 181 160
IV . В н о с к а  в  о б щ и я  б ю д ж е т  н а  Е С

V . Д е ф и ц и т /  и з л и ш ъ к  =  1 - II +111 - IV (14 088 242) 17 234 968 29 741 962 2 369 (12 654 73й| 145 373

V I. Ф и н а н с и р а н е 14 008 242 (17 234 968) (29 741 % 2) (2 369) 12 654 736 (145 373 )
1. Външно финансиране

получени външни заеми
погашения но външни заеми
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари
получени nor ашения по предоставени кредити от други държави
операции с др. ЦК и финансови активи
остатък в лв равн по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб в кр.на периода

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи
3. Възмездни средства

предоставени
възстановени
него плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг
предоставени заеми към крайни бенифициенти
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

4. Приватизация на дялове, акции и участия
5. Покупко-продажба на държавни/обшински/ ценни книжа отбю дж. предприятия
6. Друго вътрешно финансиране -277 269 -86 010 -48 558 2 672 -145 373

операции по вътрешен дълг и финан. акт иви- нето
друго финансиране -277 269 -86 010 -48 558 2 672 -145 373

7 Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци
8 Наличности в началото на периода 185 237 185 237
9 Наличности в края на периода -789 398 -407 187 -193 374 -188 837
10. Преоценка на валутни наличности 3 044 3 044
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период 
12 Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода

14 088 242 30 023 114 30 023 114
-46 379 696 -46 379 696

13 Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сстьлмент -12 892 183 51 282 12 840 901
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) -51 282 51 282

§§ от ЕЬК.които се включват в съответния покатате.т

Sj 30-31:32;60-67, 69; 74-78
§§ 30-31.60 

§§ 32. 61- 67; 74-78 
__________ §§ 74 - 78__________

$65
$ 69
§33

§§ 70-98
3$ 80 - К; 92-01. 95-21/95-22.9S-28/9S-29 н 95-49

пол S3 8С-11/8Q-I2; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 
под.§§ 80-17,-0-18. 80-37/80-38, 80-57/80-58. 80-80 и 80-98;

3 81 _____________
§82 _______________

под § 92-01
под §§95-21 и 95-22 

под §§ 95-28/95-29 н 95-49
§70

§§ 71 -73 н 79
под §71-01 и §72-01 
под §71-02 и §72-02 

§73
под § 79-01 

______ под § 79-02
§90
§91_

§§ 83,85-88, 92-02, 93
§§ 83.85-86 и 92-02 

§§ 87; 88 н 93
§89

под §§ 9S-0I до 95-06 
пол §§95-07 до 95-13 

под § 95-14 
под §§96-01 до 96-03 
под §§ 96-07 до 96-09 

§98
под § 98-30

i*.i?eorBievB/a)vss.iustke.l)B: d.ruseva/«H.ss.iuslicc.bg 02/9304972 | 02/9304977 | 1 l0.09.20H r.
(e-mail) (служебни телефони) (дата)

ИЗГОТВИЛ:
Гинка Георгиева

ГЛ. СЧЕТОВОДИ ТЕЛ РЪКОВОДИТЕЛ
/ini сонети И mean Боян Магдалпнчев



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

В И С Ш  С Ъ Д Е Б Е Н  С Ъ В Е Т

1000 София, Администрация: тел.: 02/930 49 57; факс: 02/980 76 32
ул. „Екзарх Йосиф”, № 12

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Информация за разходи във връзка с предотвратяването 
на разпространението на COVID 19 към 31.08.2021 г. на съдебната 
система на Република България, съгласно указания ДР 
№1/18.01.2021 г. на министъра на финансите.

На основание решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., с 
което е обявено извънредно положение на територията на Република 
България и Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. за 
удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки 
до 31 август 2021 г., Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01- 
647/29.07.2021 г. и в изпълнение на решение по т. 52 от протокол № 9 от 
заседанието на комисия „Бюджет и финанси“ на Висшия съдебен съвет, 
проведено на 11.03.2020 г., и във връзка с решение по т. 1 от протокол № 
15/12.05.2020 г. на Съдийска колегия на ВСС и приетите Правила и мерки 
за работа на съдилищата в условията на пандемия са предприети 
действия за осигуряване на всички необходими предпазни средства за 
осъществяване на превенция на заболяването коронавирусна инфекция 
(COVID-19), а именно: осигуряване предпазни средства за персонала, 
дезинфектанти за дезинфекциране на работните помещения, закупуването 
на безконтактни термометри, изграждане на предпазни паравани в 
съдебните зали, направени тестове и др.

Извършените разходи в размер на 499 499,00 (четиристотин 
деветдесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и девет) лева са 
в рамките на одобрения бюджет за 2021 година.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ:

(БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ)



Приложение № 11 "Отчет разходи COV1D-19"
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗ

за периода от до

НЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 1.1.20211 31.8.2021
/наименование на първостепенния разпоредител с бюдж ет!

О Б Щ О  Р А З Х О Д И

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

БЮДЖЕТ
в т.ч. за 

сметка на 
дарения

КСФ ДФЗ-РА ДЕС ДМП

1. Персонал
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала
1.3. Осигурителни вноски
2. Издръжка 499 499
3. Лихви
в т. ч. външни
4. Социални разходи, стипендии
в т. ч. стипендии
5.Субсидии
6. Придобиване на нефинансовн активи
7. Капиталови трансфери
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
в т. ч. плащания за попълване па държавния резерв

постъпления от продажби на държавния резерв (-)
ВСИЧКО РАЗХОДИ 499 499
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Приложение JVs 11 "Отчет разходи CQVID-19"
ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

ПО МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА 2021 Г.

за периода от до

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 1.1.2021 31.8.2021

/наименование на първостепенния разпоредит ел с  бюдж ет/

М Е Р К И

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

Нормативно основание БЮДЖЕТ в т.ч. за сметка 
на дарения

Сметки за 
средства от ЕС

ВСИЧКО РАЗХОДИ 499 499 0 0
0 0 0

МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДОМ АКИНСТВА ТА: 0 0 0
Еднократно изплащане на допълнителни суми към пенсиите - за първите три 
месеца на 2021 г.
Подкрепа на семейства с деца до 14-г. възраст, при които родителите не могат 
да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват 
платен отпуск
Реализиране на програми за заетост и мерки за обучение за подкрепа на 
безработните лица и работодателите
Подкрепа на децата и семействата по Закона за семейни помощи за деца
Осигуряване на ваксини и лекарствени продукти в борбата с пандемията от 
COVID-19

Еднократна помощ за ползване на туристически услуги за вътрешен туризъм на 
единична стойност 210 лв., за лицата които пряко са осъществявали или 
осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на 
разпространението и/или преодоляване на последиците от COV1D-19
Увеличаване на разходите за краткосрочни обезщетения и помощи

Еднократна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв. на 
пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и 
компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително
Увеличение на размера на минималната пенсия от 250 лв. и на 300 лв., от 1 
януари 2021 г.
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М Е Р К И

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

Нормативно основание БЮДЖЕТ в т.ч. за сметка 
на дарения

Сметки за 
средства от ЕС

М ЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА: 0 0 0
Запазване на работните места в страната т. нар. мярка „60/40“
Финансова подкрепа за български творци и артисти пряко засегнати от 
преустановяването на масови мероприятия на територията на страната, 
включително културно-развлекателни

Държавна субсидия за турогератори, които използват въздушни превозвачи с 
валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република 
България с цел туризъм в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния 
пътнически капацитет на самолета за всеки полет

М ЕРКИ ЗА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖ АВНО УПРАВЛЕНИЕ, Н АТО ВАРЕН И  С  
ДЕЙ Н О С ТИ  ПО ОВЛАДЯВАНЕ НА ПАНДЕМИЯТА И  ПОСЛЕДСТВИЯТА О Т  
COVID-19: 499 499 0 0

Осигуряване на лични предпазни средства (маски, ръкавици и др.) за нуждите 
на държавната администрация, както и за дезинфектанти, дезинфекция на 
работните помещения, термометри за измерване от разстояние и др. 499 499
Подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по 
предотвратяване разпространението на COVID-19
Осигуряване на финансиране от НЗОК на изпълнителите на медицинска 
помощ, на дентална помощи на медико-диагностични дейности за работа при 
неблагоприятни условия във връзка с обявената епидемична обстановка и 
лечението на COVID-19



3

М Е Р К И

ОТЧЕТНИ ДАННИ (в лева)

Нормативно основание БЮДЖЕТ
в т.ч. за сметка 

на дарения
Сметки за 

средства от ЕС

Осигуряване налични предпазни средства (маски, ръкавици, калцуни, 
предпазно облекло, защитни очила) за нуждите на лечебните заведения, както и 
дезинфектанти, дезинфекция на работните помещения, термометри за 
измерване от разстояние, консумативи, реактиви, медикаменти, PCR тестове, 
бързи тестове и др.)
Субсидии за лечебни заведения за болнична помощ
Капиталови трансфери и разходи към лечебните заведения
Осигуряване на възможности за провеждането на дистанционно обучение в 
системата на образованието
Разходи за предпазни средства (маски, ръкавици и др.), дезинфектанти (лични и 
за помещенията) в училищата
Осигуряване на условия за дистанционна форма на работа при обявена 
извънредна епидемична обстановка
Добавка към възнагражденията на изпълнителите на болнична медицинска 
помощ

* Сумата на ред "ВСИЧКОРАЗХОДИ" във всяка колона от тази 
страница, следва да съответства на размера на ред "ВСИЧКО 
РАЗХОДИ" от страница "ОБЩО" в съответните колони.


