
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 6 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 14 февруари 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:   Боряна Димитрова – зам. председател  

    Георги Кузманов 
     Калина Чапкънова 
     Севдалин Мавров 
 

 
ОТСЪСТВА Т: Боян Магдалинчев и 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 – началник отдел „ОП“. 
 
 

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 221 157 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 221 157 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: Увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Бургас 
за 2019 г. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на работни 
помещения. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 

„Издръжка“ на Апелативен съд гр. Бургас с …. с цел осигуряване на средства 
за текущ ремонт – бояджийски работи и реновиране на подова настилка на 7 
/седем/ работни помещения. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr6-t1-pril1.pdf
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Средствата са за сметка на резерва за непредвидени и неотложни 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на 

съдебната власт за 2019 г . 
 
3. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по 

бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
В изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 344 от 21.12.2018 

г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и 
Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 
1 031 271 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ със 185 240 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 846 031 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 

1 031 271 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 

1 027 293 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 844 

лв. 
по § 10-00 „Издръжка“ с 3 134 лв. 
 

 
4. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Върховния административен 

съд, в т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния 
административен съд за 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на 

Върховния административен съд за 2019 г., както следва: 
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 

нает по трудови и служебни правоотношения“ с 25 000 лв. 
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ с 25 000 лв. 
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на 

Върховния административен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
СБКО, съгласно чл. 37 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2019 г., както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ със 130 000 лв. 
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ със 130 000 лв. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr6-t3-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr6-t3-pril1.pdf
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Вътрешно компенсирана промяна по бюджета за дейността на 
учебните и почивни бази в рамките на утвърдения бюджет на Върховния 
административен съд ще бъде извършена след утвърждаване на бюджета на 
учебната и почивна дейност на ВАС от пленума на ВСС.  
 

Разни. 
 
5. ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на Въпросник за 

състоянието на системата за финансово управление и контрол за 2018 г. в 
органите на съдебната власт. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. УТВЪРЖДАВА Въпросника за състоянието на системите за 
финансово управление и контрол за 2018 г. в органите на съдебната власт. 

2. Въпросникът да се изпрати на служебните страници до органите на 
съдебната власт за попълване и представяне в срок до 22.03.2019 г. 

3. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира попълването и 
представянето на Въпросника за ВСС и неговата администрация в 
определения срок. 
 
 

6. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на отбраната на Република 
България вх. № ВСС - 1690/08.02.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

В изпълнение на чл.7, ал.4, т.1 от ПМС № 258/2005 г. Прокуратурата 
на Република България да представи заявката си за финансиране с бюджетни 
субсидии от държавния бюджет за изпълнение на военновременните задачи 
по отбраната на страната и на дейностите по отбранително-мобилизационна 
подготовка (ОМП) за 2020 г., както и отчетите за разходваните средства за 
2018 г. във Висшия съдебен съвет.  
 
 

7. ОТНОСНО: Конфискуване на гаранция от фирма „КАСТ“ ЕООД. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ИЗПРАЩА доклада до дирекция „Правна“ за изразяване на 

становище: 
1. Следва ли съгласно издаденото съдебно решение на Софийски 

апелативен съд № 594/15.03.2017 г., гаранцията на фирма „КАСТ“ ЕООД в 
размер на …. да бъде конфискувана в полза на Висш съдебен съвет и 
преведена по единната сметка. 

2. Следва ли да бъде изискана от Министерство на правосъдието, 
сумата в размер на …., представляваща гаранция от фирма „КАСТ“ ЕООД да 
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бъде преведена по набирателна сметка на Висш съдебен съвет и 
конфискувана. 
 
 

8. ОТНОСНО: Предложения за безвъзмездно предоставяне на 
служебни автомобили с отпаднала необходимост от Административен съд гр. 
Разград, Административен съд гр. Сливен, Административен съд гр. Русе и 
Административен съд гр. Шумен. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ОТЛАГА разглеждането на настоящата точка с оглед предстоящо 

преразпределяне на автопарка на съдебната система. 
2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на 

съдебната власт в едномесечен срок да заявят своите обосновани искания за 
необходимостта от предоставяне на леки автомобили, при пълно 
съобразяване с наличния им човешки и финансов ресурс по бюджетите 
им. 
 
 

9. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Административен 
съд гр. Хасково за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил с 
отпаднала необходимост. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ОТЛАГА разглеждането на настоящата точка с оглед предстоящо 
преразпределяне на автопарка на съдебната система. 

2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на 
съдебната власт в едномесечен срок да заявят своите обосновани искания за 
необходимостта от предоставяне на леки автомобили, при пълно 
съобразяване с наличния им човешки и финансов ресурс по бюджетите 
им. 
 
 

10. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил 
от Окръжен съд гр. Пазарджик на Районен съд гр. Панагюрище. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ОТЛАГА разглеждането на настоящата точка с оглед предстоящо 
преразпределяне на автопарка на съдебната система. 

2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на 
съдебната власт в едномесечен срок да заявят своите обосновани искания за 
необходимостта от предоставяне на леки автомобили, при пълно 
съобразяване с наличния им човешки и финансов ресурс по бюджетите 
им. 
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11. ОТНОСНО: Информация за техническото състояние на 
служебните автомобили на ВСС, закупени през 2009 г., в изпълнение на 
решение на КБФ по протокол № 3/30.01.2019 г., т. 22. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение информацията за техническото състояние на 

служебните автомобили на ВСС, закупени през 2009 г., която следва да се 
съобрази при разпределяне на автомобилите. 

 
 

12. ОТНОСНО: Писма от председателите на Софийски районен съд и 
Административен съд София-град с искане за предоставяне на леки 
автомобили. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ОТЛАГА разглеждането на настоящата точка с оглед предстоящо 

преразпределяне на автопарка на съдебната система. 
2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на 

съдебната власт в едномесечен срок да заявят своите обосновани искания за 
необходимостта от предоставяне на леки автомобили, при пълно 
съобразяване с наличния им човешки и финансов ресурс по бюджетите 
им. 
 
 

13. ОТНОСНО: Необходимост от паркоместа за служебните 
автомобили на ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършван разход за наемане на две 

паркоместа в подземен закрит, денонощно охраняем паркинг, находящ се на 
бул. „Тодор Александров“ с месечен абонамент за едно място в размер на …. 
с ДДС. 
 
 

14. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ 
от 06.02.2019 г. относно извършване на текущ ремонт на апартаменти от 
жилищния фонд на ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършен разход в размер на …. за 

текущ ремонт включващ общи части: смяна на вертикални и хоризонтални 
водопроводни щрангове в блок 216А, гр. София, р-н „Овча купел“, ул. 
„Боряна“ № 61, на апартаменти № 7/ и 7А/, ап. 21 и ап. 3, ап. 27 и в блок 4А, 



 

 

 

6 

гр. София, р-н „Овча купел“, ул. „Букет“ № 80, на апартаменти № 36 и № 57 от 
жилищния фонд на ВСС. 

Обръща внимание на дирекция „Управление на собствеността на 
съдебната власт” своевременно да докладва, придвижва и предоставя 
документи свързани с извършването на разходи от бюджета на ВСС. 

2. Решението да се изпрати на комисия „Управление на 
собствеността“. 
 
 

15. ОТНОСНО: Предложение за съгласуване на поименното 
разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на органите 
на съдебната власт за 2019 г. 

Извлечение от протокол № 05/06.02.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. СЪГЛАСУВА общия размер на годишна задача за 2019 г. в размер 

на …. в представеното поименно разпределение на разходите по § 51-00 
„Основен ремонт на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

В предложеното поименно разпределение на разходите за основни 
ремонти на ДМА за 2019 г. не са включени средства за придобиване на сграда 
за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Балчик. 

Средства за закупуване на сграда за нуждите на органите на 
съдебната власт в гр. Балчик могат да бъдат осигурени единствено чрез 
актуализиране на поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г., като се намалят 
годишните задачи на конкретни обекти. 

2. Изпраща решението по т. 1 на комисия „Управление на 
собствеността“, по компетентност.  
 
 

16. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ от 
06.02.2019 г. относно предвиждането на средства по бюджета на съдебната 
власт за 2020 г. за проектиране и основен ремонт на сграда в гр. Провадия за 
нуждите на съдебната власт. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение решение по т. 4 от протокол № 05/06.02.2019 г. 

на комисия „Управление на собствеността“ относно предвиждането на 
средства по бюджета на съдебната власт за 2020 г. за проектиране и основен 
ремонт на сграда в гр. Провадия за нуждите на съдебната власт. 

Във връзка с решение на комисия „Бюджет и финанси“ по т. 29 от 
протокол № 4/06.02.2019 г. относно необходимите средства за капиталови 
разходи за периода 2020 г. – 2022 г., указва на дирекция „Управление на 
собствеността на съдебната власт“ да включи конкретните суми за 
проектиране и ремонт на сградата за нуждите на органите на съдебната власт 
в гр. Провадия, в информацията която следва да се представи в срок до 
15.02.2019 г. на дирекция „Бюджет и финанси“.  
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17. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджетите на учебните и почивни 

бази на органите на съдебната власт за 2019 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 2019 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 2019 г., в рамките на общия бюджет на 
Върховния касационен съд, съгласно приложението. 

  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

 
18. ОТНОСНО: Сключване на договор за извършване на устни и 

писмени преводи за нуждите на Висшия съдебен съвет. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ОТЛАГА произнасянето по т. 18. 
2. Да се покани директора на дирекция „Международна дейност и 

протокол“ на заседанието на комисията на 20.02.2019 г. в 10.00 часа. 
 
 

19. 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. Увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2019 г. с 
цел осигуряване на средства за текущ ремонт на работни помещения. 

2. Утвърждаване на бюджетите на учебните и почивни бази на 
органите на съдебната власт за 2019 г. в рамките на общите бюджети. 
 

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

            
                         БОРЯНА ДИМИТРОВА 

 


