
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 8 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 27 февруари 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Гергана Мутафова 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 

 
ОТСЪСТВА : Георги Кузманов 
 
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“. 

При обсъжданията по точка 1 присъства Ралица Виденова - началник 
отдел „ФРА“. 
 
 

1. ОТНОСНО: Одобряване на разчети по бюджетната прогноза на 
съдебната власт за периода 2020 г. – 2022 г. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 28.02.2019 г. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ОДОБРЯВА Вариант ІІ на разчетите по бюджетната прогноза на 

съдебната власт за периода 2020 - 2022 г. и приложенията към нея, в 
изпълнение на Решение на Министерски съвет № 52 от 31.01.2019 г. за 
бюджетната процедура за 2020 г. 

2. Одобрените разчети по т. 1 както и приложенията към нея, да се 
изпратят в министерство на финансите, в изпълнение на т. 2.1.5. от Решение 
на Министерски съвет № 52 от 31.01.2019 г. за бюджетната процедура за 2020 
г. 

3. Тригодишната бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 
2020 - 2022 г. да се предостави на Министъра на правосъдието, за 
подпомагане изготвянето на проектобюджета на съдебната власт за 2020 г. 
 

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

2. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване 
на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
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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“ със 149 660 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 149 660 лв. са за сметка на неразпределения 
резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по 
бюджета 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. 
със 747 206 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 96 300 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 650 906 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 

със 747 206 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 

746 598 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 608 

лв. 
 

 
4. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на 

учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2019 г., в 
рамките на общия бюджет. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на 

учебната и почивна дейност на Върховния административен съд за 2019 г., в 
рамките на утвърдения бюджет на Върховния административен съд, 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: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 10 000 лв. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr5-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr5-t3-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr5-t3-pril1.pdf


 

 

 

3 

2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 
персонала“ с 10 000 лв. 

 
 

5. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на ВСС за поощряване 
на съдия Елена Крумова Николова - Стоилова 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 Окръжен съд гр. 

Перник 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 
Елена Крумова Николова - Стоилова, съгласно решение по т. 10 от протокол 
№ 6/19.02.2019 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. 

 
 

6. ОТНОСНО: Запитване от административния ръководител на 
Районен съд гр. Чирпан относно изплащане на допълнително трудово 
възнаграждение. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

По поставения въпрос Комисия „Бюджет и финанси“ се е произнесла с 
решение по протокол № 41/15.11.2017 г., т. 33, съгласно което допълнително 
възнаграждение на временно изпълняващ длъжността административен 
ръководител се изплаща на основание чл. 259, ал. 1 от КТ, съгласно решение 
на ВСС по протокол № 46/21.11.2013 г., т. 36, в рамките на финансовата 
година. 

 
 

7. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за текущ вътрешен 
ремонт на помещения и профилактичен ремонт на пожарни кранове. 

Извлечение от протокол № 6/20.02.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността“ за 

уточняване размера на разходите и валидността на офертите. 
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8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за текущ вътрешен ремонт 
на три съдебни зали. 

Извлечение от протокол № 6/20.02.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността“ за 

уточняване размера на разходите и валидността на офертите. 
 

 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за извършване 
на одит на системата за отопление, вентилация и климатизация. 

Извлечение от протокол № 6/20.02.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността“ за 

прилагане на актуални оферти. 
 

 
10. ОТНОСНО: Доклад във връзка с честване на Деня на 

Конституцията, юристите и съдебните служители – 16 април 2019 г.   
Отложена по протокол № 7/20.02.2019 г. на КБФ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОДОБРЯВА извършването на разход за честване на Деня на 

Конституцията, юристите и съдебните служители – 16 април 2019 г.,  в размер 
до …... без ДДС. 

ИЗБИРА за място на отбелязване на празника Резиденция Бояна. 
ВЪЗЛАГА чрез главния секретар на ВСС на дирекция „Международна 

дейност и протокол“ да предприеме съответните действия по организацията.   
 

 
11. ОТНОСНО: Информация от дирекция „Международна дейност и 

протокол“ за сключени споразумения между ВСС и други съдебни съвети и 
международни организации, с които ВСС си партнира. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение информацията от дирекция „Международна 

дейност и протокол“ за сключени споразумения между ВСС и други съдебни 
съвети и международни организации, с които ВСС си партнира. 
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12. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на 
Апелативен съд гр. Велико Търново за смяна на обслужващата банка 
„Централна кооперативна банка“ АД. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - транзитна, наличности и 
сметка за чужди средства на Апелативен съд гр. Велико Търново да се 
обслужват от „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, считано от 01.04.2019 г. 

2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и 
методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да 
уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за 
промяната в банковото обслужване на Апелативен съд гр. Велико Търново. 
 

 
13. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на 

Окръжен съд гр. Русе за смяна на обслужващата банка „Централна 
кооперативна банка“ АД. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ банковите сметки - транзитна, наличности и 
сметка за чужди средства на Окръжен съд гр. Русе да се обслужват от 
„Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, считано от 01.04.2019 г. 

2. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - Н-к отдел „Счетоводство и 
методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да 
уведоми Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” за 
промяната в банковото обслужване на Окръжен съд гр. Русе. 
 
 

14. ОТНОСНО: Преминаване на обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона 
за ограничаване на плащанията в брой на Районен съд гр. Никопол. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Районен съд гр. Никопол да премине към 

обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой с 
2 /две/ терминални устройства ПОС за обслужване на транзитната сметка и 
сметката за чужди средства. 

2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата 
банка на Районен съд гр. Никопол, във връзка с искането им за монтиране на 
две терминални устройства ПОС, при спазване изискванията на т. 24 от ДДС 
№ 02/31.03.2016 г.  

 
 
15. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Стара 

Загора във връзка със стартиране на конкурс за есе и рисунка за учениците от 
училищата на територията на Област Стара Загора.  
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Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПРАЩА писмото от председателя на Районен съд гр. Стара 
Загора на ръководител сектор „Връзки с обществеността“ за изготвяне на 
писмо за подкрепа или грамота и закупуване на две награди, всяка една до …. 

 
 

16. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието с искане за 
предоставяне на актуална информация за изпълнение на препоръките от 
доклада на Европейската комисия от януари 2017 г., в рамките на Механизма 
за сътрудничество и оценка. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение изготвената информация за изпълнение на 

препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2017 г., в рамките 
на Механизма за сътрудничество и оценка. 

   
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. 
 
18. ОТНОСНО: Корекция по бюджета за 2019 г. на Висш съдебен 

съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.  
Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 

ВСС на 28.02.2019 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 Висш съдебен съвет 

по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 2019 г. със ….., неусвоена сума от целево 
предназначени средства през 2018 г. за закупуване на леки автомобили. 

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

 
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на предявено 
вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 07.02.2019 г. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 28.02.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 



 

 

 

7 

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд 
гр. Бургас разходите за изплащане на предявено вземане по изпълнителен 
лист от 07.02.2019 г., издаден от Районен съд гр. Бургас, да бъдат извършени 
в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 
 
 

20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за 
заплащане на цена за присъединяване на обекта към електрическата мрежа 
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и захранване с необходимата мощност. 

Извлечение от протокол № 6/20.02.2019 г. от заседание на КУС. 
 

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 Административен съд гр. Благоевград за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за заплащане на цена за присъединяване на необходимата мощност 
от 200 кW на обект: „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“ към електрическата мрежа на ЧЕЗ „Разпределение България“ 
АД, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с …. 

2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на 
Административен съд гр. Благоевград с ….. 

 
 

21. ОТНОСНО: Писмо от кмета на район „Възраждане“, Столична 
община във връзка с подаден сигнал на Контактен център при Столична 
община. 

Извлечение от протокол № 6/20.02.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Висш съдебен съвет 

за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС, с цел осигуряване на средства за 
извършване на обезопасяване със строителна мрежа на едноетажната сграда 
с лице към ул. „Шар планина“, част от имот публична държавна собственост, 
находящ се на бул. „Александър Стамболийски“ № 82 и с цел осигуряване 
безопасността на случайно преминаващите от падащи части и архитектурни 
елементи от увредената фасада. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
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22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на 
6 броя компютърни конфигурации. 

Извлечение от протокол № 2/18.02.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

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 Административен съд гр. Смолян за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 6 броя компютърни конфигурации, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен 
съд гр. Смолян с ….. 

 
 

23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за компютърна техника. 

Извлечение от протокол № 2/18.02.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

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 Окръжен съд гр. Стара Загора за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 3 броя компютри и 1 брой компютърна конфигурация, както 
следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. 
Стара Загора с …. 

 
 

24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на 
компютърна система „NForce“ и внедряване на система „JES“. 

Извлечение от протокол № 2/18.02.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

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 компютърна система „NForce“ и внедряване на система „JES“, 
както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с ….. 
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2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Софийски районен 
съд с …. 

 
 

25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на скенери и 
принтери. 

Извлечение от протокол № 2/18.02.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

гр. Пловдив за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя 
скенери, както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Пловдив с ….. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд 
гр. Пловдив за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 20 броя 
принтери, както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Пловдив с    
…. 

 
 

26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на елементи за 
информационната инфраструктура на съда. 

Извлечение от протокол № 2/18.02.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

Пловдив за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на елементи 
за информационната инфраструктура /1 бр. сървър – …. и 1 бр. сторидж – 
…../, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Пловдив с …. 

 
 

27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Луковит за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен 
призовкар“ и модул „Мобилен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“. 
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Извлечение от протокол № 2/18.02.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

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 Районен съд гр. Луковит за 2019 г. с цел осигуряване на средства в общ 
размер на ….. за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ /…./ и модул 
„Мобилен призовкар“ /…../ към САС „Съдебно деловодство“, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. 
Луковит със …. 

  
 
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 
1 бр. многофункционална черно-бяла печатна система и 10 бр. компютърни 
конфигурации. 

Извлечение от протокол № 2/18.02.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

съвет и Административен съд гр. Бургас за 2019 г. с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 10 броя компютърни конфигурации, както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен 
съд гр. Бургас с ….. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Административен съд гр. Бургас за 2019 г. с цел осигуряване на 
средства за закупуване на 1 брой многофункционална черно-бяла печатна 
система Konika Minolta Bizhub 458e , както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен 
съд гр. Бургас с …. 
 

Разни. 
 
29. ОТНОСНО: Предложение за отмяна на Правилата за 

разпределяне на средствата от резерва за неотложни и непредвидени нужди 
по бюджета на съдебната власт. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 28.02.2019 г. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ОТМЕНЯ Правила за разпределяне на средствата от резерва за 

неотложни и непредвидени нужди по бюджета на съдебната власт /утвърдени 
с решение на ВСС по протокол № 39/21.12.2005 г., изм. с решение на ВСС по 
протокол № 27/07.06.2006 г./. 

Мотиви: 
Правилата са приети при действащия тогава Закон за устройство 

на държавния бюджет. С разпоредбата на чл. 44, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси е регламентирано, че резерва за непредвидени и/или 
неотложни разходи по бюджета на съдебната власт се разходва по 
решение на пленума на Висшия съдебен съвет. 

  
 
30. ОТНОСНО: Предложение за корекции на бюджета на Прокуратура 

на Република България и на органи на съдебната власт по § 51-00 „Основни 
ремонти на дълготрайни материални активи“, с цел осигуряване на финансови 
средства за изпълнение на заложени годишни задачи за обекти от 
Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 28.02.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 51-00 „Основен 

ремонт на ДМА“ със сумата в размер на …... 
1.1. НАМАЛЯВА наличностите по сметки от предходни години със 

сумата в размер на ….. 
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България по 

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ със сумата в размер на ….. за изпълнение 
на годишни задачи за 2019 г. за преходни и нови обекти от Инвестиционната 
програма на ВСС за 2019 г., както следва: 

-  за проектиране и СМР по преустройство на сгради за нуждите на 
Бюро по защита, находящи се на бул. „Подполковник Калитин“ № 21 - ….. 

- за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект „Проектиране 
и СМР по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи 
се на бул. „Подполковник Калитин“ № 21 -  …..; 

- за изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на 
възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в 
гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 42 -  …..; 

- за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект „Национална 
следствена служба - Изготвяне на конструктивно становище с проект за 
отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен 
паркинг, находящ се в гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 42 - …..; 

- за проектиране на преустройство на сгради за нуждите на 
Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. “Монтевидео“ № 
21 и ул. „Народно хоро“ № 89б -  …..; 
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- за предпроектни проучвания за обект „Основен ремонт на сграда, 
находяща се на ул. „Александър Стамболийски” № 3, гр. Плевен, за нуждите 
на Военно-следствен участък“ - …..; 

- за основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Александър 
Стамболийски” № 3, гр. Плевен, за нуждите на Военно-следствен участък”  - 
…...; 

- за основен ремонт на сграда, находяща се в гр. Варна, ул. “Алеко 
Константинов“ - за нуждите на Районна прокуратура гр. Варна - ….. 

2. НАМАЛЯВА наличностите по сметки от предходни години със 
сумата в размер на ….. 

2.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен касационен съд по § 51-00 
„Основен ремонт на ДМА“ със сумата в размер на ….. за изпълнение на 
годишни задачи за 2019 г. за преходни обекти от Инвестиционната програма 
на ВСС за 2019 г., както следва: 

- за извършване на СМР на Съдебна палата, бул. “Витоша“ № 2, 
включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на 
вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. "Лавеле"), 
стаи №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство 
на две гаражни клетки в работни помещения - …..; 

- за строителен надзор и инвеститорски контрол на обект „СМР на 
Съдебна палата - гр. София, бул. Витоша" № 2, включващ фасади към 
вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и 
проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. "Лавеле"), стаи №№ 26, 27, 28 и 
29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и преустройство на две гаражни клетки 
в работни помещения” - …..; 

- за авторски надзор на обект „СМР на Съдебна палата - гр. София, бул. 
„Витоша" № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, 
настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. 
"Лавеле"), стаи №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. "Алабин") и 
преустройство на две гаражни клетки в работни помещения” -  ….. 

3. НАМАЛЯВА наличностите по сметки от предходни години със 
сумата в размер на ….. 

3.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Асеновград по § 51-00 
„Основен ремонт на ДМА“ със сумата в размер на ….. за  основен ремонт по 
преустройство на част от обществена сграда на пл. "Акад.Николай Хайтов" № 
8 в гр. Асеновград за нуждите на съдебната власт, в т.ч. ….. за строителен 
надзор и инвеститорски контрол и ….. за авторски надзор. 

4. НАМАЛЯВА наличностите по сметки от предходни години със 
сумата в размер на ….. 

4.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Шумен по § 51-00 
„Основен ремонт на ДМА“ със сумата в размер на ….. за проектиране 
(изработване на идеен и работен проект) на строително-монтажни работи по 
преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за 
нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – гр. Шумен, находяща се в 
гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” № 1“. 

5. НАМАЛЯВА наличностите по сметки от предходни години със 
сумата в размер на ….. 

5.1. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 51-00 
„Основен ремонт на ДМА“ със сумата в размер на ….. 

5.2. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Районен съд гр. Сливница по § 51-00 
„Основен ремонт на ДМА“ със сумата в размер на ….. за строително-монтажни 
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работи по изграждане на Съдебна палата гр. Сливница, в т.ч.  ….. за 
строителен надзор и инвеститорски контрол и ….. за  авторски надзор. 

6. НАМАЛЯВА наличностите по сметки от предходни години със 
сумата в размер на ….. 

6.1. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Районен съд гр. Пещера по § 51-00 
„Основен ремонт на ДМА“ със сумата в размер на …..  за основен ремонт и 
реконструкция на Съдебната палата в гр. Пещера, в т.ч. за изготвяне на 
инвестиционен проект – ….., за основен ремонт и реконструкция ….. и ….. за 
строителен и инвеститорски контрол.  

7. НАМАЛЯВА наличностите по сметки от предходни години със 
сумата в размер на ….. 

7.1. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора по § 51-
00 „Основен ремонт на ДМА“ със сумата в размер на ….. за проектиране и 
изграждане на два броя асансьори, ремонт на южна и северна фасада на 
вътрешния двор и изготвянето на технически паспорт на Съдебна палата гр. 
Стара Загора. 

8. НАМАЛЯВА наличностите по сметки от предходни години със 
сумата в размер на ….. 

8.1. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Районен съд гр. Гоце Делчев  по § 51-
00 „Основен ремонт на ДМА“ със сумата в размер на ….. за осигуряване на 
средства за достъпна среда, чрез монтиране на асансьорна уредба в сградата 
на Районен съд гр. Гоце Делчев, находяща се на ул. "Отец Паисий" № 25, гр. 
Гоце Делчев. 

9. НАМАЛЯВА наличностите по сметки от предходни години със 
сумата в размер на ….. 

9.1. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Районен съд гр. Нови пазар  по § 51-00 
„Основен ремонт на ДМА“ със сумата в размер на ….. за основен ремонт на 
покрив и таван на втори етаж на сградата на съда. 

10. НАМАЛЯВА наличностите по сметки от предходни години със 
сумата в размер на …... 

10.1. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Районен съд гр. Дупница по § 51-00 
„Основен ремонт на ДМА“ със сумата в размер на ….. за основен ремонт на 
отоплителната система и газификация на Съдебната палата в гр. Дупница. 

11. НАМАЛЯВА наличностите по сметки от предходни години със 
сумата в размер на  ….. 

11.1. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Окръжен  съд гр. Видин по § 51-00 
„Основен ремонт на ДМА“ със сумата в размер на ….. за проектиране и 
изграждане на пожароизвестителна система, указателно и евакуационно 
осветление в сградата на съда. 

12. НАМАЛЯВА наличностите по сметки от предходни години със 
сумата в размер на  ….. 

12.1. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Районен  съд гр. Луковит по § 51-00 
„Основен ремонт на ДМА“ със сумата в размер на ….. за инвестиционен 
проект "Основен ремонт и преустройство на съществуваща пететажна сграда, 
находяща се в гр. Луковит, ул. "Милин камък" № 2 за нуждите на Районен съд 
гр. Луковит". 

13. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА“ със сумата в размер на ….. 

13.1. УВЕЛИЧАВА  бюджета на Окръжен съд гр. Смолян по § 51-00 
„Основен ремонт на ДМА“ със сумата в размер на …..  за газифициране на 
сградата на Съдебната палата в гр.Смолян. 
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31. ОТНОСНО: Писмо от главния секретар на администрацията на 
Главния прокурор на Република България с приложен Отчет за 
изразходваните финансови средства за 2018 г. и Заявка за финансиране с 
бюджетни субсидии от държавния бюджет за изпълнение на 
военновременните задачи по отбраната на страната и на отбранително-
мобилизационната подготовка (ОМП) за 2020 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Приема за сведение предоставените Отчет за изразходваните 

финансови средства за 2018 г. и Заявка за финансиране с бюджетни субсидии 
от държавния бюджет за изпълнение на военновременните задачи по 
отбраната на страната и на отбранително-мобилизационната подготовка 
(ОМП) за 2020 г. 

2. Изпраща материалите по т. 1 на Министерство на отбраната.  
 

 
32. ОТНОСНО: Потребност от сключване на договор за поддръжка на 

Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове 
(ЦУБИПСА). 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 28.02.2019 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 „АБАТИ“ АД за поддръжка на разработения за нуждите на ВСС  
Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове с 
обща цена на поддръжката …... без ДДС за срок от 1 (една) година.   

  
 

33. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на нов договор за 
предоставяне на хостинг, техническо осигуряване, поддръжка и осигуряване 
на Интернет свързаност. 

Включена в обявения дневен ред за заседанието на Пленума на 
ВСС на 28.02.2019 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 с 

„АЙ ПИ СЕК“ ЕООД договор за предоставяне на хостинг, техническо 
осигуряване, поддръжка и осигуряване на Интернет свързаност за срок от 1 
(една) година в размер на ….. без ДДС. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 

34. ОТНОСНО: Доклад на Изпълнителния борд на ЕМСС и Правила 
за възстановяване на разходи от участие в дейностите на ЕМСС за 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Приема за сведение доклада на Изпълнителния борд на ЕМСС и 

Правилата за възстановяване на разходи от участие в дейностите на ЕМСС за 
2019 г. 

  
 

35. ОТНОСНО: Предоставяне на 5 броя компютърни конфигурации от 
наличните във ВСС на Апелативен съд гр. София за временно ползване. 

Извлечение от протокол № 3/26.02.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат предоставени на Апелативен съд гр. 

София 5 броя компютърни конфигурации от наличните във ВСС за временно 
ползване, до отпадане на възникналата необходимост. 

 
 

36. 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 28.02.2019 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 Административен 

съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за заплащане на цена за 
присъединяване на обекта към електрическата мрежа на „ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД и захранване с необходимата мощност. 

1.2. Писмо от кмета на район „Възраждане“, Столична община във 
връзка с подаден сигнал на Контактен център при Столична община. 

1.3. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Смолян за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя 
компютърни конфигурации. 

1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Стара Загора за осигуряване на средства за компютърна техника. 
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1.5. Искане от административния ръководител на Софийски районен 
съд за осигуряване на средства за закупуване на компютърна система 
„NForce“ и внедряване на система „JES“. 

1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на скенери и принтери. 

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на елементи за 
информационната инфраструктура на съда. 

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Луковит за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен 
призовкар“ и модул „Мобилен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“. 

1.9. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. 
многофункционална черно-бяла печатна система и 10 бр. компютърни 
конфигурации. 

 
2. Разни. 
 
2.1. Писмо от главния секретар на администрацията на Главния 

прокурор на Република България с приложен Отчет за изразходваните 
финансови средства за 2018 г. и Заявка за финансиране с бюджетни субсидии 
от държавния бюджет за изпълнение на военновременните задачи по 
отбраната на страната и на отбранително-мобилизационната подготовка 
(ОМП) за 2020 г. 

 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 
 
 


