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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

В  И  С  Ш    С  Ъ  Д  Е  Б  Е  Н    С  Ъ  В  Е  Т 
 

 

 

 

 

 

 

О  Т  Ч  Е  Т 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ  „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 

КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2012 Г. 

 

 

 

 

 През 2012 г. комисия „Бюджет и финанси” осъществява своята 

дейност в съответствие с предоставените й правомощия по чл.24 от 

Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата 

администрация. 

 

Комисия „Бюджет и финанси” се състои от пет членове и се 

подпомага от трима експертни сътрудници и от един  технически 

сътрудник.  

 През отчетния период комисията е провела 57 заседания  на 

които е разгледала и се е произнесла по: 

1. Утвърждаване разпределението на бюджетните сметки на 

органите на съдебната власт, съгласно ЗДБРБ за 2012 г. 

2. Определяне на показатели и условия за изпълнението на 

бюджета на съдебната власт за 2012 г., във връзка с ПМС № 

367/29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за 2012 г. 

 3. Утвърждаване на Указания за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт за 2012 г. 

 4. Утвърждаване на обобщена справка за планираните 

обществени поръчки през 2012 г. 

5. Упълномощаване при необходимост от провеждане на 

обществени поръчки и сключване на договори. 

 6. Утвърждаване на Въпросник за състоянието на СФУК в 

органите на съдебната власт през 2011 г. 
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7. Създаване на централизиран фонд СБКО за подпомагане на 

магистрати и съдебни служители. 

8. Отпускане на финансови помощи на магистрати и съдебни 

служители от централизирания фонд СБКО. 

9. Даване съгласие за възстановяване на суми, внесени като 

гаранции по ЗОП. 

10. Даване съгласие за възстановяване на неправомерно 

преведени суми по транзитната сметка на ВСС. 

11.Утвърждаване на Стратегически план на дирекция „Вътрешен 

одит”.   

12. Докладни записки от дирекция „Вътрешен одит” за 

извършени одитни ангажименти. 

13. Утвърждаване корекции по бюджетните сметки на органите 

на съдебната власт. 

14. Актуализации на Таблица № 1 на ВСС и Класификатора на 

длъжностите на съдебните служители. 

15. Искания от органите на съдебната власт за отпускане на 

средства за капиталови разходи. 

16. Осигуряване на средства за изплащане суми по изпълнителни 

листове по Закона за отговорността на държавата. 

17. Откриване на набирателни сметки на органите на съдебната 

власт. 

18. Предоставяне безвъзмездно на ДМА. 

19. Определяне на екипи за организация и управление на 

проектите на ВСС по ОПАК и разпределение на задълженията, 

съгласно СФУК. 

20. Ежемесечна информация за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт. 

21.Осигуряване на средства за извършването на текущи и 

аварийни ремонти в органите на съдебната власт. 

22. Утвърждаване на план-програма за обучение на вътрешните 

одитори от дирекция „Вътрешен одит” 

23. Одобряване на план-сметки, съгласно СФУК за провеждане 

на мероприятия на ВСС. 

24. Съгласие за изплащане на годишна членска такса за 2012 г. на 

ВСС в Европейската мрежа на съдебните съвети. 

 25. Одобряване на извършени разходи за представителни нужди. 

 26. Изготвяне на финансови обосновки. 
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 27. Предложения от административни ръководители на органите 

на съдебната власт за поощрения,  съгласно ЗСВ. 

 28. Организирани срещи с главния секретар на МП за обсъждане 

на искания от административни ръководители на органите на 

съдебната власт за осигуряване на средства за извършване на ремонтни 

дейности, с характер на основен ремонт. 

 29. Указания до органите на съдебната власт, относно подготовка 

на тригодишната бюджетна прогноза 2013-2015 г., съгласно Решение 

на Министерския съвет № 41/20.01.12 г. за бюджетна процедура 2013 

година. 

 30. Одобряване разходите за командировки на членовете на ВСС, 

главния секретар на ВСС, главния инспектор на Инспектората към ВСС 

и административните ръководители на органите на съдебната власт. 

 31. Приемане на становището на Сметната палата за заверка на 

годишния  финансов отчет на съдебната власт и ВСС за 2011 г. 

 32. Информация за размера на средната работна заплата на 

заетите в бюджетната сфера – всяко тримесечие. 

 33. Съгласуване на Законопроект за държавния бюджет на 

Република България за 2013 г. 

 34. Годишен доклад за финансовото управление и контрол и 

вътрешния одит във ВСС, съгласно чл.20, ал.3 от ЗФУКПС. 

 35. Съгласуване на Проект на Постановление за изпълнение на 

държавния бюджет на Република България за 2013 г. 

 36. Извършване на корекции по бюджетните сметки на органите 

на съдебната власт чрез вътрешно-компенсирани промени и 

допълнителни източници на финансиране. 

 37. Изразяване на становища по писма, молби, запитвания и 

искания от органите на съдебната власт и други юридически и 

физически лица. 

 38. Правилник за финансиране и отчитане на дейността на 

учебните и почивни бази на органите на съдебната власт. 

 39. Изразяване на становища за опрощаване на дължими 

публични вземания. 

 40.  Даване на съгласие при смяна на обслужващи банки по 

предложения на административни ръководители на органите на 

съдебната власт след проведена процедура. 

 41. Отговори по заявления за достъп до обществена информация. 

 42. Обобщен петгодишен доклад за дейността на КБФ. 
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 Дейността на Комисия ”Бюджет и финанси” през 2012 г. 

гарантира управлението и изпълнението  на бюджета на съдебната 

власт при строго спазване на финансовата дисциплина в органите на 

съдебната власт, обезпечаване на всички  видове разходи без поемане 

на просрочени задължения, въпреки рестриктивния бюджет и 

икономическата криза в страната. 

 

 Отчетът е приет с решение на Комисия „Бюджет и финанси” по 

протокол № 9/20.02.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


