
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 7 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 20 февруари 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 

 
ОТСЪСТВА ЩИ: няма 
 
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 Мария 
Ламбрева – главен експерт – юрисконсулт в отдел „ОП“. 

При обсъжданията по точки 25, 26, 27 и 28 присъства Валентин 
Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит“. 

При обсъжданията по точка 29 присъства Христина Тодорова - 
директор на дирекция „Международна дейност и протокол“. 
 

I. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решения на 
пленума на ВСС. 
 

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 61 656 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 61 656 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: 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 : 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr7-t1-pril1.pdf


 

 

 

2 

 
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 
667 184 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 88 373 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 578 811 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 

667 184 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 666 

839 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 345 

лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на ВСС по 

предложение на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико 
Търново за поощряване на съдия Теодор Стефанов Милев за постигнати 
високи резултати при изпълнение на служебните задължения. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 07.02.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. 

Велико Търново за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на съдия Теодор Стефанов Милев, съгласно решение по т. 7 от 
протокол № 5/12.02.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 
 

4. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на ВСС за 
поощряване на прокурор Искра Димитрова Чобанова - Димова за проявен 
висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните 
задължения и високи нравствени качества. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 07.02.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на 

Република България за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на прокурор в отдел 06 „Административен“ при Върховна 
касационна прокуратура - Искра Димитрова Чобанова – Димова, съгласно 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr7-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr7-t2-pril1.pdf
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решение по т. 8 от протокол № 5/13.02.2019 г. на Прокурорската колегия на 
Висшия съдебен съвет. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

  
 

5. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на ВСС за 
поощряване на административен ръководител – районен прокурор Красимир 
Вълчев Сариев за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово 
изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 07.02.2019 г., 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Прокуратурата на 

Република България за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на 
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел 
поощряване на административен ръководител – районен прокурор Красимир 
Вълчев Сариев – Районна прокуратура гр. Елена, съгласно решение по т. 9 от 
протокол № 5/13.02.2019 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

  
 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Елена за осигуряване на средства за предстоящи разходи за облекло 
на новоназначен служител. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 

Елена да извърши предстоящите разходи за облекло на новоназначен 
служител в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г., като при 
необходимост да отправи предложение за вътрешно-компенсирана промяна 
между § 10-00 „Издръжка“ и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“. 

  
 
7. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 

Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на 
възнаграждение на назначен от 01.02.2019 г. държавен съдебен изпълнител. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд 
гр. Сливница разходите за изплащане на възнаграждение на назначен от 
01.02.2019 г. със заповед на Министъра на правосъдието държавен съдебен 
изпълнител, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 
г. 

Корекция по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ ще бъде извършена служебно при 
възникване на реален недостиг в края на финансовата година. 

 
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за сключване на договор 
за абонаментно и сервизно обслужване на климатиците в съда. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 

Генерал Тошево разходите в размер на ... необходими за сключване на 
договор за абонаментно и сервизно обслужване на климатиците в съда, да 
бъдат извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 

При разработване на бюджета за 2019 г. са заложени допълнителни 
средства за належащи разходи. 
 

  
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Тервел за осигуряване на средства за доставка и монтаж на радиатор. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 

Тервел разходите за доставка и монтаж на радиатор в размер на …., да бъдат 
извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 

При разработване на бюджета за 2019 г. са заложени допълнителни 
средства за належащи разходи. 
 
 

10. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за ремонти, 
обзавеждане, окабеляване и пожарогасители. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПРАЩА писмо с вх. № ВСС – 1886/12.02.2019 г. от 

Специализиран наказателен съд с искане за осигуряване на средства по 
бюджета на съда за ремонти, обзавеждане, окабеляване и пожарогасители в 
общ размер на …. на комисия „Управление на собствеността“, по 
компетентност. 
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Корекция по бюджета на Специализиран наказателен съд с цел 
осигуряване на средства за ремонтни дейности и обзавеждане на зали, 
работни помещения, архив, окабеляване и др. ще бъде извършена след 
произнасяне на комисия „Управление на собствеността“. 

  
 

11. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор на Република 
България за издаване на нов Класификатор на длъжностите в 
администрацията в Прокуратурата на Република България. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. СЪГЛАСУВА проект на Класификатор на длъжностите в 

администрацията в Прокуратурата на Република България. 
2. ИЗПРАЩА проекта на Класификатор на длъжностите в 

администрацията в Прокуратурата на Република България на Комисия 
„Съдебна администрация“ към Прокурорската колегия на ВСС, за внасяне на 
предложение за решение в Прокурорската колегия на ВСС. 

 
  
12. ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на Република България за 

становище относно изплащане на порционни пари на военнослужещите от 
военните съдилища и военните прокуратури. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПОТВЪРЖДАВА решение на комисия „Бюджет и финанси“ и Комисия 
по правни въпроси от проведеното съвместно заседание на 21.05.2014 г. 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ПРИЕМА, че въпросът е уреден с разпоредбата на чл. 224, ал. 1, т. 2 

от ЗОВСРБ, като на военнослужещите магистрати и военизирани съдебни 
служители се осигуряват порционни пари. 

 
 

13. ОТНОСНО: Сигнал от … – следовател в СО на СГП във връзка с 
неспазване на изискванията на Правилата за определяне и изплащане на 
средства за допълнителни трудови възнаграждения от административния 
ръководител на СГП, изпратен от Инспектората към ВСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Въпросът не е от компетентност на комисия „Бюджет и финанси“. 
 

 
14. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални 

въпроси от 11.02.2019 г. във връзка с писмо от главния прокурор на Република 
България относно възстановяване на извършени разходи за командироване 
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на представители на Прокуратурата на Република България за участие в 
заседания на работни органи на Съвета на ЕС през 2017 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение решение на Комисия по правни и 

институционални въпроси по протокол № 4/11.02.2019 г., т. 1. 
 
 
15. ОТНОСНО: Становище на дирекция „Правна“ относно писмо от 

и.ф. административен ръководител на Специализирана прокуратура във 
връзка с искане на … – прокурор от СП за изплащане на трудови 
възнаграждения, с оглед незаконното му освобождаване от длъжност.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ПРИЕМА становището на дирекция „Правна“. Същото да се изпрати 

на главния секретар при Администрацията на Главния прокурор на Република 
България и административния ръководител на Специализирана прокуратура. 
 
 

16. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за местни данъци и 

такси за имоти, декларирани по ЕИК на Висш съдебен съвет на територията 
на Столична община, както следва:  

 

ОБЩИНА АДРЕС 
ПРЕДОСТАВЕН ЗА 

СТОПАНИСВАНЕ ОТ  

ДАНЪК 
НЕДВИЖИМ 

ИМОТ 

ТАКСА БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ 

Столична - ОП 
Витоша 

УЦ "Трендафила" - 
Витоша ПРБ   ... 

Столична - ОП 
Възраждане 

гр. София, ул. "Екзарх 
Йосиф" № 14 НИП   …. 

Столична - ОП 
Възраждане 

гр. София, ул. "Антим" № 
17, ет.7 АП - София   …. 

Столична - ОП 
Възраждане 

гр. София, ул. "Антим" № 
17, ет.8 АП - София   …. 

Столична - ОП 
Възраждане 

гр. София, ул. "Позитано" 
№ 24А ВоП София   …. 

Столична - ОП 
Възраждане 

гр. София, ул. "Ал. 
Стамболийски" № 82 СНС   …. 

Столична - ОП 
Лозенец 

гр. София, ул. "Развигор" 
№ 1 

СГП   …. 
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Столична - ОП 
Овча купел 

гр. София, ул. Народно 
хоро 

ПРБ, СГП   …. 

Столична - ОП 
Сердика 

гр. София, ул. "Майор Г. 
Векилски" № 4 

ВоП София   …. 

Столична - ОП 
Сердика 

гр. София, ул. 
"Подполковник Калитин" 
№ 21 

ПРБ-Бюро по 
защита 

  …. 

Столична - ОП 
Сердика 

гр. София, ул. 
"Подполковник Калитин" 
№ 21 

ПРБ-Бюро по 
защита 

  …. 

Столична - ОП 
Триадица-
Средец 

гр. София, ул. "Г. С. 
Раковски" № 185 

ВСС …. …. 

ОБЩО …. 

 
 

17. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Балчик 
относно продължаване обслужването на банковите сметки на съда от 
„Централна кооперативна банка“ АД, след проведена процедура. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение писмо с вх. № ВСС – 1656/07.02.2019 г. на 

Районен съд гр. Балчик. 
 

 
18. ОТНОСНО: Фактура за плащане на годишния членски внос на 

Висшия съдебен съвет за Асоциация „Приятели на ERA“ за 2019 г., изпратена 
от КПИВ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на … за 

плащане на годишния членски внос на Висшия съдебен съвет за Асоциацията 
„Приятели на ERA“ за 2019 година. 

Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2019 г. 
 

 
19. ОТНОСНО: Предложения във връзка с организирането на 

мероприятие за отбелязване на Деня на Конституцията и юриста и съдебните 
служители – 16 април 2019 г.   

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на 
комисията, за разширяване кръга на официалните гости и уточняване мястото 
и датата за провеждане на мероприятието. 
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20. ОТНОСНО: Заповед № АД-950-05-31/14.02.2019 г. на 
председателя на Народното събрание за определяне на основна месечна 
заплата на народен представител, считано от 1 януари 2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение Заповедта на председателя на Народното 

събрание за размера на възнагражденията на народните представители и 
приравнени на тях възнаграждения, считано от 1 януари 2019 г. 
 
 

II. Предложения за включване на проекти на решения в проекта 
на дневен ред за следващото заседание на пленума на ВСС. 
 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
21. ОТНОСНО: Утвърждаване на бюджета на учебните и почивни бази 

на Прокуратурата на Република България за 2019 г., в рамките на общия 
бюджет на Прокуратурата на Република България. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 21.02.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
УТВЪРЖДАВА бюджета за дейността на учебните и почивни бази на 

Прокуратурата на Република България за 2019 г., в рамките на общия бюджет 
на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението. 

 
 

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на платка за 
разширение на телефонната централа. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет 

и Софийски районен съд за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой платка за разширение на телефонна централа, както 
следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с …. 

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Софийски районен 
съд с … 
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23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за текущ ремонт на 
помещенията в сградата на съда. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

Ивайловград за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за текущ ремонт на 
помещенията в сградата на съда. 

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

 
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Трън за осигуряване на средства за представителни разходи във 
връзка с честване на 140 годишен юбилей от създаването на съда. 

 
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 Районен съд гр. 

Трън за 2019 г. с цел осигуряване на средства за представителни разходи във 
връзка с честване на 140 годишен юбилей от създаването на съда. 

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

дирекция „Вътрешен одит“ за проследяване изпълнението на плана за 
действие в Районен съд гр. Пазарджик, одобрен с решение на пленума на 
ВСС по протокол № 27/01.11.2018 г., във връзка с извършения одитен 
ангажимент за даване на увереност ОА/У – 1805 в Районен съд гр. Пазарджик. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
Одобрява изпълнението на утвърдения от административния 

ръководител на Районен съд гр. Пазарджик план за действие, одобрен от 
пленума на ВСС с решение по протокол № 27/01.11.2018 г., съгласно 
представената писмена информация. 

 
 

26. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на 
дирекция „Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за 
даване на увереност ОА/У – 1807 в Апелативен съд гр. София. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от 

изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Апелативен 
съд гр. София. 

2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената 
писмена информация. 
 

 
27. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на 

дирекция „Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за 
даване на увереност ОА/У – 1812 в Районен съд гр. Девин. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – 

констатации, изводи и препоръки за подобряване дейността на Районен съд 
гр. Девин. 

 2. Одобрява изпълнението на плана за действие, съгласно 
предоставената писмена информация. 

 
 

28. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на 
дирекция „Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за 
даване на увереност ОА/У – 1803 в Районен съд гр. Казанлък. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от 

изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд 
гр. Казанлък. 

2. Одобрява изпълнението на препоръките по време на одитния 
ангажимент. 

3. Одобрява плана за действие, утвърден от административния 
ръководител на Районен съд гр. Казанлък за изпълнение на препоръките, 
дадени по т. 5 от одитния доклад. 
 

Разни. 
 
29. ОТНОСНО: Сключване на договор за извършване на устни и 

писмени преводи за нуждите на Висшия съдебен съвет. 
Отложена по протокол № 6/14.02.2019 г. на КБФ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи 

договор с „АРТЕ.ДОК“ ЕООД за извършване на устни и писмени преводи за 
нуждите на ВСС за срок от 1 (една) година, на обща прогнозна стойност в 
размер до … без ДДС.  

  
 

30. ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за касово изпълнение на 
бюджета на съдебната власт за 2018 г., съгласно чл. 366, ал. 3 от ЗСВ. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 21.02.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ПРИЕМА консолидирания годишен финансов отчет, отчетът за 

касово изпълнение на бюджета и баланса на съдебната власт към 31.12.2018 
г. заедно с обяснителна записка и приложения към него. 

2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Боян Магдалинчев, представляващ Висшия 
съдебен съвет и разпоредител по бюджета на съдебната власт да подпише и 
представи на Министерски съвет и Министерство на финансите отчет за 
изпълнението на бюджета на съдебната власт, съгласно чл. 366, ал. 3 от 
Закона за съдебната власт. 

 
 

31. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за местни данъци и 

такси за имоти, декларирани по ЕИК на Висш съдебен съвет на територията 
на Столична община, както следва:  

 

ОБЩИНА АДРЕС 
ПРЕДОСТАВЕН ЗА 

СТОПАНИСВАНЕ ОТ  

ДАНЪК 

НЕДВИЖИМ 

ИМОТ 

ТАКСА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

Столична - ОП 

Възраждане 

гр. София, ул. "Екзарх 

Йосиф" № 12 ВСС   …. 

Столична - ОП 

Възраждане 

гр. София, ул. "Ал. 

Стамболийски" № 18 ВАС   ….. 

Столична - ОП 

Възраждане 

гр. София, пл. "Света 

Неделя" № 1 ПРБ   …. 

Столична - ОП 

Възраждане 

гр. София, ул. "Георг 

Вашингтон" № 17 

Адм. съд София 

град   …. 
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Столична - ОП 

Изгрев 

гр. София, ул. "Г. М. 

Димитров" № 42 НСлС   …. 

Столична - ОП 

Лозенец 

гр. София, ул. "Драган 

Цанков" № 6 
ВСС   ….. 

Столична - ОП 

Оборище 

гр. София, ул. "Черковна" 

№ 90 СНС   …. 

Столична - ОП 

Овча купел 

гр. София, ул. Народно 

хоро 
ПРБ, СГП   ….. 

ОБЩО …... 

 
 

32. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на публично състезание 
по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен 
ремонт, преустройство и пристройка с асансьор към сграда, находяща се в гр. 
Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд гр. 
Благоевград и Районна прокуратура гр. Благоевград“. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 21.02.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира 

и проведе процедура публично състезание за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Основен ремонт, преустройство и пристройка с асансьор 
към сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите 
на Административен съд гр. Благоевград и Районна прокуратура гр. 
Благоевград“ при прогнозна стойност ….. без включен ДДС и да подпише 
договор с избрания изпълнител или да прекрати процедурата. 

 
 
33. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за 

предоставяне на услугата „Колокиране на комуникационно оборудване и 
поддръжка на уеб сървър“. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 21.02.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи 

договор с „БГ УАН“ ООД за предоставяне на услугата „Колокиране на 
комуникационно оборудване и поддръжка на уеб сървър“ на стойност до ….. 
без ДДС за срок от 1 (една) година. 
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34. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за 
осъществяване на денонощна физическа охрана на обект: сграда, находяща 
се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82 (бивша техническа 
гимназия). 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 21.02.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи със 

„Саламандър – АСО“ ООД договор за осъществяване на денонощна 
невъоръжена физическа охрана на имот, намиращ се в гр. София, бул. 
„Александър Стамболийски“ № 82 (бивша техническа гимназия) и движимо 
имущество в него и осигуряване на пропускателен режим в сградата за срок от 
12 (дванадесет) месеца, на обща стойност в размер на ….. без ДДС …. без 
ДДС.    
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 
35. ОТНОСНО: Съгласуване на лимит на разходите за 

представителни цели през 2019 г. на Върховен административен съд. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
СЪГЛАСУВА за Върховния административен съд лимит на 

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

36. ОТНОСНО: Информация от Националния статистически институт 
за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните организации и 
фондове управлявани от държавата за IV-то тримесечие на 2018 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение информацията от Националния статистически 
институт за средната месечна работна заплата на заетите в бюджетните 
организации и фондове управлявани от държавата за IV-то тримесечие на 
2018 г. 
 
 

37. ОТНОСНО: Одобрение на разход по договор за наем с „Карлово 
Пропърти“ ЕООД, за нуждите на Районен съд гр. Карлово за срок от една 
година. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 



 

 

 

14 

 
1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде поет ангажимент за извършване на 

разход в размер на ….. с ДДС месечна наемна цена, във връзка с 
продължаване за срок от една година на договор за наем № ВСС – 
3533/18.02.2019 г., с фирма „Карлово Пропърти“ ЕООД, за нуждите на Районен 
съд гр. Карлово. 

2. ИЗПРАЩА решението по т. 1 на: 
- дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, за 

предприемане на последващи действия; 
- комисия „Управление на собствеността“, за сведение. 
 

 
38. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за 

безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична 
държавна собственост, на Висшия съдебен съвет, находящ се в гр. София, ул. 
„Черковна“ № 90. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

подпише финансова обосновка по Проект на Решение на Министерския съвет 
за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична 
държавна собственост, на Висшия съдебен съвет, находящ се в гр. София, ул. 
„Черковна“ № 90. 

 
 

39. ОТНОСНО: Предложение от членове на ВСС за сключване на 
граждански договор с медиен съветник. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ИЗПРАЩА предложението на комисия „Съдебна администрация“, по 

компетентност. 
 
 
40. ОТНОСНО: Допълване на решение на комисия „Бюджет и 

финанси“ по протокол № 6/14.02.2019 г., т. 13. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДОПЪЛВА решението си по т. 13 от протокол № 6/14.02.2019 г. със 

следния текст: „за срок от 1 /една/ година“. 
 

 
41. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения 

дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 21.02.2019 г. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към 

обявения дневен ред за заседанието на 21.02.2019 г. 
 
1. Проект на Решение на Министерския съвет за безвъзмездно 

предоставяне за управление на част от имот – публична държавна 
собственост, на Висшия съдебен съвет, находящ се в гр. София, ул. 
„Черковна“ № 90. 

 
 

42. 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 след 21.02.2019 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
„Дава съгласие“ 
 
1.1. Искане от административния ръководител на Софийски районен 

съд за осигуряване на средства за закупуване на платка за разширение на 
телефонната централа. 

 
1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Ивайловград за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещенията в 
сградата на съда. 
 

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

Трън за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с 
честване на 140 годишен юбилей от създаването на съда. 

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

„Вътрешен одит“ за проследяване изпълнението на плана за действие в 
Районен съд гр. Пазарджик, одобрен с решение на пленума на ВСС по 
протокол № 27/01.11.2018 г., във връзка с извършения одитен ангажимент за 
даване на увереност ОА/У – 1805 в Районен съд гр. Пазарджик. 
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2.2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция 
„Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност ОА/У – 1807 в Апелативен съд гр. София. 

 
2.3. Проект на решение по доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност ОА/У – 1812 в Районен съд гр. Девин. 

 
2.4. Проект на решение по доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност ОА/У – 1803 в Районен съд гр. Казанлък. 
 

3. Разни. 
 
3.1. Проект на решение във връзка с писмо от Главния прокурор на 

Република България относно изплащане на порционни пари на 
военнослужещите от военните съдилища и военните прокуратури. 

 
3.2. Сключване на договор за извършване на устни и писмени преводи 

за нуждите на Висшия съдебен съвет. 
 
3.3. Задължения за местни данъци и такси. 
 

 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 
 
 


