
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 9 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 7 март 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Гергана Мутафова 

Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 
 

 
ОТСЪСТВА Т: Боряна Димитрова и 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 присъстваха: Николай Найденов – 
директор дирекция „Правна“ и Светослав Неделчев – директор дирекция 
„ИТСС“ 
 
 

1. ОТНОСНО: Мерки за електронно управление в сектор 
„Правосъдие“, които да бъдат включени в Пътната карта за изпълнението на 
Стратегията за развитие на електронното управление за периода 2019-2023 г. 

Извлечение от протокол № 4/28.02.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 
Като взе предвид обсъждането в комисията, както и 

предложението на членове на ВСС по отношение на корекции в бюджета по 
отделните мерки  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1.1. ПРИЕМА предложената промяна от Комисия „Професионална 
квалификация и информационни технологии“. 

1.2. ОДОБРЯВА прогнозен бюджет, разпределен по специфични 
цели, съгласно приложената таблица. 

1.3. ИЗПРАЩА решението по т. 1 на Комисия по правни и 
институционални въпроси, за сведение. 
 

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 195 995 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 195 995 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 198 652 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 36 300 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ със 162 352 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 

със 198 652 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 198 

643 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 9 лв. 
 

 
4. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на ВСС за поощряване 

на административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. 
Търговище- Силвия Петрова Петрова 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. 

Търговище 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 – председател на Окръжен съд гр. 
Търговище Силвия Петрова Петрова, съгласно решение по т. 6 от протокол № 
7/26.02.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr9-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr9-t3-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr9-t3-pril1.pdf


 

 

 

3 

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 прокурор Ангел Михайлов Алексов – административен 
ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Радомир 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 Ангел Михайлов Алексов административен 
ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Радомир, 
съгласно решение по т. 23 от протокол № 7/27.02.2019 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: Запитване от председателя на Софийски градски съд 
във връзка с разпоредбата на чл. 2, ал. 8 от Правилата за определяне и 
изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни 
изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в органите на 
съдебната власт. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Поставеният въпрос е от компетентността на административния 
ръководител на Софийски градски съд, при съобразяване с разпоредбата на 
чл. 2, ал. 8 от Правилата за определяне и изплащане на суми за облекло на 
магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни 
служители в органите на съдебната власт. 

 
 

7. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ по 
протокол № 7/27.02.2019 г. относно възможностите за надстрояване на обект, 
находящ се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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Приема за сведение решение на комисия „Управление на 
собствеността“ по протокол № 7/27.02.2019 г., т. 2.   

 
 

8. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Административен съд гр. 
Велико Търново относно изплащане на обезщетение и разлика в работна 
заплата на съдия. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Съгласно разпоредбите на чл. 228, ал. 1 от Кодекса на труда във 

връзка с чл. 229 от Закона за съдебната власт, базата за определяне на 
еднократното парично обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ е полученото 
брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е 
възникнало основанието за обезщетение. 

Съгласно разпоредбите на чл. 224, ал. 2 от Кодекса на труда 
обезщетенията за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на 
трудово правоотношение се изчисляват по реда на чл. 177 от КТ. 

2. Не е налице възможност за изменение/актуализиране на основната 
месечна заплата на магистрат, чийто акт за заемане на длъжност е прекратен 
преди постановяването на решение по т. 6 от протокол № 2 от 24.01.2019 г. на 
Пленума на ВСС за утвърждаване на Таблица № 1 на ВСС за определяне на 
максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и 
следователи, в сила от 01.01.2019 г. 

 
 

9. ОТНОСНО: Покана за участие във втора среща на Форума на 
Европейската мрежа на съдебните съвети за дигитално правосъдие, която ще 
се проведе на 29 март 2019 г. в гр. Лисабон, Португалия. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в срещата 
на Форума на ЕМСС за дигитално правосъдие, за периода 28-30 март 2019 г. в 
гр. Лисабон, Португалия, следните лица: 

1.1. Калина Чапкънова - член на Висшия съдебен съвет; 
1.2. Саша Николова - преводач от и на английски език  
2. Пътните разходи, разходите за настаняване по фактически размер, 

разходите за дневни пари и за медицински застраховки на командированите 
лица, както и за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

Забележка: 
Съгласно Правилата за възстановяване на разходи за участие в 

дейностите на ЕМСС, за участие в срещи по проектите на ЕМСС се 
възстановяват пътни разходи в размер до 300 евро за един участник от 
институция-член на ЕМСС. 
 
 
 
 



 

 

 

5 

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

Разни. 
 
10. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България с вх. № 

663/21.01.2019 г. за определяне на условия и ред за изплащане на 
възнаграждения на лицата, включени в екипи, отговорни за управление и/или 
изпълнение на проекти, съфинансирани със средства от европейските 
структурни и инвестиционни  фондове, по които органите не съдебната власт 
са бенефициенти. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
НЕ ВЪЗРАЗЯВА административните ръководители на органите на 

съдебната власт, които са бенефициенти и/или партньори по проекти, 
съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, да изплащат допълнителни трудови възнаграждения  за изпълнение 
и/или управление на посочените проекти, когато дейностите по конкретния 
проект са включени в длъжностните характеристики на служителите по 
основното им правоотношение.  

Допълнителни трудови възнаграждения се изплащат в случай на 
верифициране на разходите за възнаграждения и осигуровки, отчетени от 
лицата по трудово правоотношение  за дейности по управление и/или 
изпълнение на проекти, извършвани  в рамките на установеното работно 
време, като се прилагат общите принципи, предвидени в Правилата за 
определяне и изплащане на ДТВ в органите на съдебната власт /приети с 
решение на ВСС по протокол № 10/27.02.2008 г. , изм. и доп. с решение  на 
пленума на ВСС по протокол № 5/22.02.2018 г./. 

Административните ръководители следва да определят реда и 
условията за изплащане на верифицираните средства. 

При счетоводното отчитане следва да се прилага разписаното в 
раздел ХIV „Ред и начин за предоставяне и отчитане на средствата на 
Национален фонд от структурните фондове на Европейския съюз и от 
Кохезионния фонд, други европейски средства и други международни 
програми“ от Счетоводната политика на съдебната система за текуща  
счетоводна отчетност и съставяне на годишни финансови отчети /приета с 
решение на пленума на ВСС по протокол № 25/16.06.2016 г., изм. и доп. с 
решение на пленума на ВСС по протокол № 29/22.11.2018 г./. 

 
 
11. ОТНОСНО: Получените протоколи от проведените общи събрания 

в органите на съдебната власт за съгласия/откази за участие в 
централизирания фонд СБКО и обсъждане и одобряване на проект на 
Правила за формиране и използване на средствата по централизирания фонд 
СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на 
съдебната власт. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията относно получените 

протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за 
съгласие/отказ за участие в централизирания фонд СБКО за 2019 г. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за промяна по бюджетите на органите на 
съдебната власт за 2019 г., с цел осигуряване на средства за централизиран 
фонд СБКО за 2019 г. за подпомагане на магистрати и съдебни служители, 
както следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на органите на съдебната власт с 
….., съгласно приложение № 1. 

2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и 
други на персонала, с характер на възнаграждения“ на Висшия съдебен съвет 
с ….. 

3. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията относно получените 
протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за 
одобряване/неодобряване проект на Правила за формиране и използване на 
средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и 
съдебни служители в органите на съдебната власт. 

3.1. ИЗМЕНЯ Правилата за формиране и използване на средствата 
по централизирания фонд СБКО за подпомагане на магистрати и съдебни 
служители в органите на съдебната власт, приети с решение на Висшия 
съдебен съвет по протокол № 12/13.03.2014 г., изм. и доп. с решение на 
пленума на ВСС по протокол № 44/21.12.2017 г., както следва: 

3.1.1. В т. 3 след думите „в случаите, когато лицето не може да я 
подаде лично“ се добавя израза: „до административния ръководител“; 

3.1.2. Създава се нова т. 4 със следното съдържание: 
„Заявлението по т. 3, с изключение на случаите нуждаещи се от 

спешна и неотложна медицинска помощ, се подава след направено искане за 
изплащане на обезщетение от застраховател, с който Висшият съдебен съвет 
е сключил договор за застраховка „Злополука“ по чл. 224, ал. 2 и чл. 351, ал. 1 
от ЗСВ, както и информация от лицето дали съответната интервенция 
/процедура/ се поема от НЗОК и в какъв размер.“ 

3.1.3. Досегашната т. 4 става т. 5 
3.1.4. Досегашната т. 5 става т. 6 
3.1.5. Досегашната т. 6 става т. 7 
3.1.6. Досегашната т. 7 става т. 8 
3.1.7. Досегашните точки 8 и 9 отпадат 
3.1.8. Досегашната т. 10 става т. 9 

 
 

12. 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 : 
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ПРЕДЛАГА в проекта на дневен ред за следващото заседание на 
Пленума на Висшия съдебен съвет да бъдат включени следните проекти на 
решения: 
 

1. Разни. 
 

1.1. Писмо от Прокуратура на Република България с вх. № 
663/21.01.2019 г. за определяне на условия и ред за изплащане на 
възнаграждения на лицата, включени в екипи, отговорни за управление и/или 
изпълнение на проекти, съфинансирани със средства от европейските 
структурни и инвестиционни  фондове, по които органите не съдебната власт 
са бенефициенти. 

 
1.2. Получените протоколи от проведените общи събрания в органите 

на съдебната власт за съгласия/откази за участие в централизирания фонд 
СБКО и обсъждане и одобряване на проект на Правила за формиране и 
използване на средствата по централизирания фонд СБКО за подпомагане на 
магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт. 

 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 
 
 
 


