
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 3 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 30 януари 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Георги Кузманов 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 

 
ОТСЪСТВА : Гергана Мутафова 
 
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 Евгения 
Кънева – и.д. началник отдел „ОП“. 

При обсъжданията по точка 12 присъства Валентин Ангелов - 
директор на дирекция „Вътрешен одит“. 
 
 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 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 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ с 32 618 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 32 618 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по 
бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
 

2. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Националния институт на 
правосъдието 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: 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr3-t1-pril1.pdf
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1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен 
съвет и Националния институт на правосъдието за 2019 г., с цел осигуряване 
на средства за възнагражденията на 77 кандидати за младши съдии, младши 
прокурори и младши следователи от випуск 2018 г./2019 г., както следва: 

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

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет 
и Националния институт на правосъдието за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително 
пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на 77 кандидати за младши 
съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2018 г./2019 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 ….. 

 
  
3. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия 

за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност 
„съдия“ в районните съдилища. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 24.01.2019 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплатят определените възнаграждения на 

членовете на конкурсната комисия за участие в обявения конкурс за 
първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, 
съгласно приложената поименна справка. 

1. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Върховен касационен съд за 2019 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 200 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

2. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Окръжен съд гр. Сливен за 2019 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 640 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

3. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Софийски градски съд за 2019 г. по § 02-
00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 440 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

4. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за 2019 г. по § 
02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 490 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 

5. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Окръжен съд гр. Търговище за 2019 г. по 
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 340 лв., 
съгласно приложения списък, неразделна част от решението. 

6. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Окръжен съд гр. Варна за 2019 г. по § 02-
00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 350 лв., съгласно 
приложения списък, неразделна част от решението. 
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7. НАМАЛЯВА  бюджета на Висш съдебен съвет за 2019 г. по § 02-
00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”  с  6 460 лв. 

8. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия 
в размер на 1 640 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен 
съвет за 2019 г., съгласно приложената справка. 

 
 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 
районен съд за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на 

Софийски районен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на ….. с цел 
осигуряване на средства за изплащане на обезщетение за неимуществени 
вреди, съдебно-деловодни разноски и законна лихва, считано от подаване на 
исковата молба във връзка с решение № 260 от 30.11.2018 г. по в.гр.д. № 
294/2018 г. на Окръжен съд гр. Добрич. 

Средствата в размер на ….. са за сметка на неразпределения резерв 
по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“. 

2. Указва на административния ръководител на Софийски районен 
съд да уведоми Върховен административен съд, че е изплатил своето 
задължение във връзка с решение № 260 от 30.11.2018 г. по в.гр.д. № 
294/2018 г. на Окръжен съд гр. Добрич. 

  
 

5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на три броя 
климатични системи. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. 

Димитровград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на три 
броя климатични системи. 
 
 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Русе за осигуряване на средства за представителни разходи, във 
връзка с честване на 140 години от приемането на Търновската Конституция. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. 

Русе за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …... за представителни 
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разходи, във връзка с честване на 140 години от приемането на Търновската 
Конституция. 

  
 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 
районен съд за осигуряване на средства за заплащане на разноски, съгласно 
Определение по гр.д. № 41778/2018 г. на СРС.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Софийски 
районен съд заплащането на разноските съгласно Определение по 
гражданско дело № 41778 по описа за 2018 г. на СРС в размер на ….., да се 
извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 

 
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Бяла за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на 
вещи лица във връзка с ЧНД по Закона за здравето и по чл. 89 от НК. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд 
гр. Бяла разходите за изплащане на възнаграждения на вещи лица във връзка 
с ЧНД по Закона за здравето и по чл. 89 от НК, да се извършат в рамките на 
утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 

При необходимост искането да бъде подновено след възникване на 
реален недостиг. 

2. ИЗИСКВА от административния ръководител на Районен съд гр. 
Бяла конкретна информация за броя на образуваните ЧНД по Закона за 
здравето и по чл. 89 от НК, както и броя и видовете експертизи по делата по 
горните закони и изплатените по тях суми за 2018 г. и 2019 г. 
 
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на такса 
присъединяване на отоплителна инсталация на пристройка. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Ямбол средствата за такса присъединяване към Овергаз Мрежа АД на 
отоплителна инсталация на пристройка в размер на ….., да се изплатят в 
рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г.  
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10. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административния ръководител на 
Софийски градски съд за одобряване на плащане на разноски, съгласно 
решение № 7668/17.12.2018 г. по дело № 2082/2018 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Поставеният въпрос е от компетентност на административния 
ръководител на Софийски градски съд. 

 
 

11. ОТНОСНО: Писмо от главния прокурор на Република България 
относно възстановяване на извършени разходи във връзка с командироване 
за участие на магистрати – представители на ПРБ в заседание на работни 
органи на Съвета на Европейския съюз през 2017 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ИЗПРАЩА преписката на Комисия по правни и институционални 
въпроси, по компетентност. 
 

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

дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в 
Районен съд гр. Велинград по одобрения план за действие с решение на 
Пленума на ВСС по т. 55 от протокол № 27/01.11.2018 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Одобрява изпълнението на препоръката по т. 1.1 и препоръка № 1 по 

т. 4.2 от одобрения с решение по т. 55 от протокол № 27/01.11.2018 г. на 
пленума на ВСС план за действие на Районен съд гр. Велинград. 
 

Разни. 
 
13. ОТНОСНО: Доклад от главния секретар на ВСС относно сключени 

граждански договори. 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение доклада от главния секретар на ВСС относно 
сключени граждански договори. 

 
 
14. ОТНОСНО: Съгласуване на лимит на разходите за 

представителни цели през 2019 г. на Върховен касационен съд. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
СЪГЛАСУВА за Върховния касационен съд лимит на 

представителните разходи в размер на ….. Средствата са в рамките на 
утвърдения бюджет на Върховния касационен съд за 2019 г. 
 

 
15. ОТНОСНО: Съгласуване на лимит на разходите за 

представителни цели през 2019 г. на Националния институт на правосъдието. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
СЪГЛАСУВА за Националния институт на правосъдието лимит на 

представителните разходи в размер на ….. Средствата са в рамките на 
утвърдения бюджет на Националния институт на правосъдието за 2019 г. 
 
 

16. ОТНОСНО: Проект на решение относно поощряване на 
магистрати на основание чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от ЗСВ. 

Отложена по протокол № 2/24.01.2019 г. от заседание на пленума 
на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
В рамките на утвърдения неразпределен резерв по § 01-00 „Заплати и 

възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ 
по бюджета на съдебната власт за 2019 г. утвърждава средства в общ размер 
на ….., в т.ч. ….. за нуждите на Съдийска колегия и ….. за нуждите на 
Прокурорска колегия, с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати 
във връзка с чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от Закона за съдебната власт. 

Размерът на наградите се определя с решения на колегиите, които 
своевременно информират комисия „Бюджет и финанси“ за извършване на 
корекция по бюджета на съответния орган на съдебната власт. 

 
 

17. ОТНОСНО: Писма от Административен съд гр. Бургас свързани с 
изплащане на обезщетение на …. – съдия в Административен съд гр. Бургас. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Определянето на размера на дължимо обезщетение по чл. 224, ал. 1 
от Кодекса на труда е в компетентността на административния ръководител на 
Административен съд гр. Бургас, който следва да издаде акт съдържащ 
информация за дължимото обезщетение към момента на освобождаване от 
длъжност на ……, след което да отправи искане за корекция на бюджета на 
съда, с цел осигуряване на необходимите средства, съгласно Указанията за 
изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
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Мотиви: 
Размерът на дължимото обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ се 

определя съгласно разпоредбите на чл. 224, ал. 2 от КТ, като се използват 
данни от ведомостите за заплатите и всички други свързани документи, 
които са налични в Административен съд гр. Бургас. Съдийската колегия 
на ВСС и комисия „Бюджет и финанси“ не разполагат с информация, на база 
на която да се определи размера на обезщетението по чл. 224 от КТ на 
магистрат от орган на съдебната власт. 

  
 

18. ОТНОСНО: Справка за регистрираните застрахователни събития и 
размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ 
за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка на Застрахователно акционерно 

дружество „Дженерали застраховане „АД за регистрираните застрахователни 
събития, отказани и изплатените застрахователни суми по предявени 
претенции по сключен договор № ВСС - 14770/06.11.2017 г. с Висшия съдебен 
съвет за периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г. 

 
 

19. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 01/16.01.2019 г. на комисия 
„Управление на собствеността“ относно обобщена информация по 
Приложение № 1 за постъпили искания от административни ръководители на 
органи на съдебната власт за осигуряване на средства за текущи ремонти 
през 2019 г. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1.  Приема за сведение Списък с искания, постъпили през м. м. март, 

април, май, юни, август, октомври, ноември и декември от органи на 
съдебната власт, за финансиране на планови текущи ремонти през 2019 г., 
съгласно приложение № 1 по т. 2 от протокол № 1/16.01.2019 г. на комисия 
„Управление на собствеността“ . 

2. Корекции по бюджетите на органи на съдебната власт, с цел 
осигуряване на средства за текущи ремонти ще бъдат извършвани след 
конкретни предложения от комисия „Управление на собствеността“, които да 
са съобразени с наложителността, необходимостта и приоритета за 
извършване, актуализирани оферти/ индикативни стойности и др., както и с 
възможностите на бюджет 2019 г. При определяне на конкретните суми за 
корекция по бюджета за 2019 г. на орган на съдебната власт, следва да бъде 
изложено мотивирано становище от експерти от дирекция „Управление на 
собствеността на съдебната власт“, включително и при определяне на сума за 
корекция различна от посочената в искането. 

Поради липса на допълнителни източници на финансиране за текущи 
ремонти, в случай на необходимост, средства за тях могат да бъдат 
предвидени и при поименното разпределение на средствата за основни 
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ремонти на ДМА, които за 2019 г. са в размер на ….. /Решение на Пленума на 
ВСС по т.4 от протокол 02/24.01.2019 г. 

Забележка:  
Единствената забележка към приложения Списък е по отношение 

на приоритетното отпускане на средства за ремонт на покрива на 
сградата на ВАС, както и на средства за ремонтни дейности на фасада и 
ограда на учебна база Лозенец. В списъка са посочени суми съгласно писмо 
от ВАС с № ВСС-15175/10.12.2018 г., но с писмо с вх. № ВСС – 
15175/20.12.2018 г. е представена допълнителна информация за 
индикативните стойности по строително ремонтните работи, която 
информация включва и суми за основни ремонти. 

При утвърждаване на бюджета на ВАС за 2019 г. по § 10-00 
„Издръжка“ са предвидени средства за текущи ремонти в значителен 
размер, които покриват част от посочените дейности. Информация за 
конкретните суми за текущи ремонти, по обекти и дейности, които са 
предвидени по бюджета на съда за 2019 г. следва да се изиска от ВАС. 

3. Изпраща решението по т. 19 на комисия „Управление на 
собствеността“. 

 
 

20. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на 
представляващия ВСС да подписва през 2019 г. договорите за наем на зали и 
аудитории за целите на провеждането на писмените изпити в конкурсите за 
младши магистрати и за първоначално назначаване в органите на съдебната 
власт. 

Извлечение от протокол № 2/21.01.2019 г. от заседание на КАК към 
СК на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да 

подписва през 2019 г. договорите за наем на зали и аудитории за целите на 
провеждането на писмените изпити в конкурсите за младши магистрати и за 
първоначално назначаване в органите на съдебната власт. 

  
 

21. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на 
представляващия ВСС да подписва през 2019 г. договорите за наем на зали и 
аудитории за целите на провеждането на писмените изпити в конкурсите за 
младши магистрати и за първоначално назначаване в органите на съдебната 
власт. 

Извлечение от протокол № 2/22.01.2019 г. от заседание на КАК към 
ПК на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да 

подписва през 2019 г. договорите за наем на зали и аудитории за целите на 
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провеждането на писмените изпити в конкурсите за младши магистрати и за 
първоначално назначаване в органите на съдебната власт. 

 
 

22. ОТНОСНО: Молба от председателя на Софийски районен съд за 
предоставяне на 2 броя леки автомобили. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВЪЗЛАГА чрез главния секретар на ВСС на …. – началник отдел 

ТОМТСП да предостави информация за техническото състояние на 
автомобилите закупени 2009 г. и колко от тях са нужни за администрацията на 
Висшия съдебен съвет. 

 
 
23. ОТНОСНО: Запитване от …., „Правен свят“ с вх. № ВСС – 

955/25.01.2019 г. 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ОДОБРЯВА изготвения проект на отговор до …., „Правен свят“.  
2. Да се покани за следващото заседание на комисията директора на 

дирекция „Вътрешен одит“, с оглед обсъждане на въпроса с практическото 
приложение на решението на Висшия съдебен съвет по т. 2 от протокол № 
19/14.05.2003 г. относно ранговете на ДСИ и съдиите по вписвания. 

 
 

24. ОТНОСНО: Запитване от и.ф. административен ръководител на 
Софийски градски съд относно предвидените средства по бюджета на съда за 
2019 г. за заплащане на възнаграждения за съдебни заседатели. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
С решение на пленума на ВСС по протокол № 2/24.01.2019 г. са 

утвърдени бюджети на органите на съдебната власт, в т.ч. и на Софийски 
градски съд за 2019 г., по основни параграфи от Единна бюджетна 
класификация. В рамките на утвърдените бюджети административните 
ръководители планират и извършват разходи, като при необходимост правят 
преразпределение на средствата по подпараграфи в рамките на утвърдените 
параграфи или отправят искания за утвърждаване на промени между основни 
параграфи от Единната бюджетна класификация. 

Обръща внимание на административния ръководител на СГС, че 
съгласно разпоредбите на чл. 2 и чл. 3 от Закона за финансовото управление 
и контрол, административните ръководители отговарят за финансовото 
управление и контрол в ръководените структури, дейности и процеси, при 
спазване на принципите на законосъобразност, добро финансово управление, 
икономичен, ефикасен и ефективен начин на разход на средствата. 
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25. ОТНОСНО: Командироване на членове на ВСС за участие в 
трета среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на 
правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се 
проведе в периода 28 февруари – 1 март 2019 г. в гр. Рим, Италия. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в третата 

среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на 
правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 27 
февруари – 2 март 2019 г. в гр. Рим, Италия, следните лица: 

1.1. Вероника Имова - член на Висшия съдебен съвет; 
1.2. Пламен Найденов – член на Висшия съдебен съвет. 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде командирована Руслана Вълчева – 

старши експерт в дирекция „Международна дейност и протокол“, за участие в 
третата среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на 
правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 27 
февруари – 2 март 2019 г. в гр. Рим, Италия. 

3. 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. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 

27. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен касационен съд с 
искане за утвърждаване на сума по бюджета на съда за 2019 г., неусвоена от 
2018 г., за изпълнението на сключен договор през м. декември 2018 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

касационен съд по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. с ….., неусвоена част от 
целево отпусната сума през 2018 г. с цел осигуряване на средства за 
преработка на осветителни тела и подмяна на осветление с LED крушки. 

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

 
 

28. ОТНОСНО: Планиране на длъжности за „младши съдия“ в 
окръжните съдилища, „младши прокурори“ в районните прокуратури и 
„младши следователи“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, на 
основание чл. 177 от ЗСВ. 
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Извлечение от протокол № 3/28.01.2019 г. от заседание на КАК 
към СК на ВСС. 

Извлечение от протокол № 3/29.01.2019 г. от заседание на КАК към 
ПК на ВСС. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. СЪГЛАСУВА проект на решение за обявяване на 28 свободни 

длъжности за „младши съдия“ в окръжните съдилища, които да се заемат чрез 
конкурс за младши съдии. 

2. СЪГЛАСУВА проект на решение за обявяване на 36 свободни 
длъжности за „младши прокурори“ в районните прокуратури и 20 длъжности 
„младши следователи“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, които 
да се заемат чрез конкурс за младши прокурори и младши следователи. 

 
 
29. ОТНОСНО: Писма от Прокуратура на Република България, 

Окръжен съд гр. Видин и Районен съд гр. Нови пазар с искания за корекции по 
бюджетите за 2019 г. с размера на неусвоените средства по § 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА“ от 2018 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. Отлага разглеждането на исканията на Прокуратура на Република 

България по писмо с вх. № ВСС – 257/09.01.2019 г., на Окръжен съд гр. Видин 
по писмо с вх. № ВСС – 1633/10.01.2019 г. и на Районен съд гр. Нови пазар по 
писмо с вх. № ВСС – 15702/21.12.2018 г. с искания за осигуряване по 
бюджетите им по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2019 г. на неусвоени 
суми от целево отпуснати средства през 2018 г. до предлагане за 
утвърждаване от комисия „Управление на собствеността“ на поименно 
разпределение на разходите за основни ремонти за 2019 г., в т.ч. за обекти от 
предходни години. 

2. Корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г. 
с размера на неусвоените средства през 2018 г. по § 51-00 „Основни ремонти 
на ДМА“ ще бъде извършена след изразяване на становище от експертите от 
дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ и конкретно 
предложение за сумата за корекциите. 

Мотиви: 
Поименното разпределение на разходите за основни ремонти на 

ДМА за съответната година, в т.ч. и за преходни обекти се утвърждава по 
предложение на комисия „Управление на собствеността“. 

Съгласно решение на комисия „Бюджет и финанси“ по т. 24 от 
протокол № 1/16.01.2019 г. е предоставена информация за утвърдените и 
усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА“ към 31.12.2018 г. Информация за усвоените средства по 
обекти е налична в дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“. 

3. Изпраща решението по т. 29 на комисия „Управление на 
собствеността“. 
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30. ОТНОСНО: Решение по т. 3 на комисия „Съдебна администрация“ 

към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 23.01.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
НЕ СЪГЛАСУВА решението на комисия „Съдебна администрация“ 

към СК на ВСС относно разкриването на 20 щатни бройки за длъжност 
„съдебни помощници“. 

Мотиви: 
При утвърждаването от Пленума на ВСС на бюджетите за 2019 г. 

на органите на съдебната власт беше докладвано, че са обезпечени със 
средства за трудови възнаграждения, осигурителни вноски, облекло и др. 
само заетите щатни бройки към 31.12.2018 г. плюс 22 щ.бр. „връзки с 
обществеността“ и 23 щ.бр. ССИ. 

Общо необходимите разходи свързани с финансовото обезпечаване 
е в размер на ……., съгласно приложението. 

 
 

31. ОТНОСНО: Становище от дирекция „Правна“ относно писмо от 
председателя на Районен съд гр. Варна във връзка с извършена проверка от 
Дирекция „Инспекция по труда“, и проект на писмо. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ВЪЗЛАГА чрез главния секретар на ВСС на дирекция „Правна“ да 

коригира изготвения проект на писмо като вземе предвид наличието на 
оспорване на индивидуалния административен акт. 

 
 
32. 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 да бъдат включени следните проекти на 
решения: 
 

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
„Дава съгласие“ 
 
1.1. Корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието 

с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения и 
осигурителни вноски на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и 
младши следователи. 
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1.2. Искане от административния ръководител на Софийски районен 
съд за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2019 г. 

1.3. Писмо от председателя на Върховен касационен съд с искане за 
утвърждаване на сума по бюджета на съда за 2019 г., неусвоена от 2018 г., за 
изпълнението на сключен договор през м. декември 2018 г. 

 
„Не дава съгласие“ 
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на три броя 
климатични системи. 

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Русе за осигуряване на средства за представителни разходи, във връзка с 
честване на 140 години от приемането на Търновската Конституция. 

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

„Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръките в Районен 
съд гр. Велинград по одобрения план за действие с решение на Пленума на 
ВСС по т. 55 от протокол № 27/01.11.2018 г. 

 
3. Разни. 
 
3.1. Проект на решение относно поощряване на магистрати на 

основание чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от ЗСВ. 
3.2. Справка за регистрираните застрахователни събития и размера 

на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за 
изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД. 

3.3. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС 
да подписва през 2019 г. договорите за наем на зали и аудитории за целите на 
провеждането на писмените изпити в конкурсите за младши магистрати и за 
първоначално назначаване в органите на съдебната власт. 

 

 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
    
 


