
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 11 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 20 март 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:   Боряна Димитрова –  зам. председател  

    Георги Кузманов 
    Гергана Мутафова 
    Калина Чапкънова 
    Севдалин Мавров 

 
ОТСЪСТВА : Боян Магдалинчев 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: Ирина Иванова – началник 
отдел „Бюджетно финансиране” и изпълняваща правомощията на директор 
дирекция „Бюджет и финанси“ /заповед №3561/18.03.2019 г./, Елисавета 
Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен 
счетоводител и Евгения Кънева – началник отдел „Обществени поръчки“. 

При обсъжданията по точка 1 присъстваха: Алексей Трифонов – 
административен ръководител на Софийски градски съд и Красимира 
Горянова – главен счетоводител на Софийски градски съд. 

 
 

1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски 
градски съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане 
по изпълнителен лист от 06.06.2017 г., издаден от СРС. 

Отложена по протокол № 10/13.03.2019 г. на КБФ. 
 

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. на Софийски 

градски съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на 
средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 
06.06.2017 г., издаден от Софийски районен съд. 

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

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. 
 

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

Р Е Ш И : 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на 

съдебната власт за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ с 280 246 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 280 246 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 113 866 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 18 592 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 95 274 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 

със 113 866 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 113 

282 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 584 

лв. 
 

 
4. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на ВСС за 

поощряване на прокурор Симона Благова Генова. 
 

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 Симона Благова Генова – прокурор в Апелативна прокуратура 
гр. Пловдив, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 7.1. от 
протокол № 8/13.03.2019 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. 

  

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr11-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr11-t3-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr11-t3-pril1.pdf
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5. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на ВСС за 
поощряване на прокурор Пролетка Велкова Борисова. 
 

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 Пролетка Велкова Борисова – прокурор в Окръжна 
прокуратура гр. Видин, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 
9 от протокол № 8/13.03.2019 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: Решение на Прокурорската колегия на ВСС за 
поощряване на следовател Радослав Генов Радев. 
 

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 Радослав Генов Радев – следовател в Окръжен следствен 
отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от 
ЗСВ и решение по т. 27 от протокол № 8/13.03.2019 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. 

 
 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Петрич за осигуряване на средства за доставка и монтаж на 
асансьорна аларма. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд гр. 

Петрич разхода за доставка и монтаж на асансьорна аларма в размер на …., 
да се извърши в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 

Мотиви: 
При разработването на бюджетите на органите на съдебната 

власт за 2019 г. са заложени допълнително средства за извънредни 
разходи. 
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8. 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 по общини, както 
следва:  

 

ОБЩИНА АДРЕС 
ПРЕДОСТАВЕН 
ЗА НУЖДИТЕ 

НА  

ДАНЪК 
НЕДВИЖИМ 

ИМОТ 

ТАКСА 
БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

Ботевград ул. "Свобода" № 3Б РС   …. 

Карлово 
ул. "Димитър 
Събев"  4 РС   …. 

Карлово 
ул. "Тодор 
Каблешков"  № 1 РС   …. 

Мадан 
ул. "Обединение" № 
8 РС   …. 

Мездра 
ул. "Св.Св.Кирил и 
Методий" № 21 РС   …. 

Сандански 
ул. "Македония" № 
57 РС   …. 

Сливен  
пл. "Хаджи 
Димитър" № 2 ОС    …. 

Смолян - за 
2018 г. 

бул. "България" № 
16 ОС   …. 

Стара 
Загора бул. "Руски" № 44 Адм. съд 

  …. 

Стара 
Загора 

бул. "Митрополит 
Методи Кусев" № 
33 ОС   ….. 

Хасково 
бул. "България" № 
144 ОС   …. 

Хасково ул. "Преслав" № 26 Адм. съд   ….. 

Ямбол 
ул. "Жорж Папазов" 
№ 1 ОС   …. 

      
 

… 

ОБЩО МДТ: ….. 

 
 
9. ОТНОСНО: Одобряване на разход за сключване на договор за наем 

на зали в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и за възнаграждения 
на служители на Главна дирекция „Охрана“ при Министерство на 
правосъдието, които ще бъдат ангажирани с пропускателния режим и 
осигуряването на сигурността и безопасността при провеждане на писмените 
изпити по обявените с решение на СК на ВСС и на ПК на ВСС по протокол № 
3/29.01.2019 г. и пр. № 3/30.01.2019 г. /обн. в ДВ, бр. 10/01.02.2019 г./ конкурси 
за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на …. .. с 
включен  ДДС, за наем на зали в Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ за провеждане на писмените изпити на 06.04.2019 г., 13.04.2019 г. и 
20.04.2019 г. в конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши 
следователи. 

Средствата са за сметка на утвърдения бюджет на ВСС за 2019 г. 
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на … за 

възнагражденията на служителите на Главна дирекция „Охрана“ при 
Министерство на правосъдието след провеждане на мероприятията и 
издаване на фактура за крайната сума.  

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

 
 

10. ОТНОСНО: Актуализация на Вътрешните правила за 
осъществяване на предварителен контрол във Висш съдебен съвет. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ПРИЕМА проект на актуализирани Вътрешни правила за 

осъществяване на предварителен контрол във Висш съдебен съвет и 
Приложения №№ 1-11, като допълва в чл. 7, т. 2 преди израза: „да изменят, 
прекратяват или развалят договори за наем …..“ израза: „да сключват“. 

2. ПРЕПРАЩА за съгласуване на Комисия по правни и 
институционални въпроси проект на Вътрешни правила за осъществяване на 
предварителен контрол във Висш съдебен съвет и Приложения №№ 1-11. 

  
 

11. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Карлово 
във връзка с изплащане на обезщетение по чл. 200 от КТ. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема за сведение писмото от председателя на Районен съд гр. 
Карлово. 

2. Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на 
ВСС се е произнесла с решение по т. 5.1. от протокол № 30/12.11.2018 г. 
относно основателността и размера на претендираното на основание чл. 200 
от КТ обезщетение на Гюрай Алиев Мурадов – съдия от Районен съд гр. 
Карлово. 

 
 

12. ОТНОСНО: Писмо от Мирослав Петров – съдия при Софийски 
районен съд, НО, 106 състав във връзка с изплащане на допълнително 
трудово възнаграждение. 

 



 

 

 

6 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Поставеният въпрос е от компетентността на административния 

ръководител на Софийски районен съд. 
2. ПРЕПРАЩА искането от Мирослав Петров – съдия при СРС с вх. 

№ ВСС – 3374/14.03.2019 г. на административния ръководител на Софийски 
районен съд, по компетентност. 

3. Решението на Комисията да бъде изпратено на Мирослав Петров – 
съдия при СРС. 

 
 

13. ОТНОСНО: Писмо от и.ф. председател на Административен съд 
гр. Плевен във връзка с депозирано  становище от главния счетоводител на 
съда относно изплащане на суми за облекло за календарната 2019 г.  

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Поставеният въпрос е от компетентността на административния 
ръководител на Административен съд гр. Плевен. 

 
 

14. ОТНОСНО: Предложение на главния прокурор на Република 
България за безвъзмездно предоставяне на движими вещи – стопански 
инвентар с отпаднала необходимост, на органите на съдебната власт. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева - н-к отдел „Счетоводство и 

методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да 
уведоми органите на съдебната власт за отпадналата необходимост от 
движими вещи – стопански инвентар, съгласно приложения списък. 

2. Исканията да бъдат изпращани към Прокуратура на Република 
България. 

 
 

15. ОТНОСНО: Обобщена информация от апелативните съдилища 
относно начина на закупуване /доставка/ на компютърни конфигурации за 
нуждите на съдилищата. 

Извлечение от протокол № 5/07.03.2019 г. на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение решение на комисия „Професионална 

квалификация и информационни технологии“ по протокол № 5/07.03.2019 г., т. 
1. 
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16. ОТНОСНО: Допълнителна информация за предприети действия 
по организиране на мероприятието за отбелязване на 16 април, Ден на 
Конституцията, юристите и съдебните служители – по решения на комисия 
„Бюджет и финанси“ от пр. № 8/27.02.2019 г., т.10 и пр. № 10/13.03.2019 г., т.6.     

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ОДОБРЯВА Вариант 2 на предложената програма.  
2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на разход за визуализация на 

събитието с банери и транспарант за външно и вътрешно пространствено 
оформление на мястото на провеждане. 

3. ОДОБРЯВА извършването на допълнителен разход за честването 
на Деня на Конституцията, юристите и съдебните служители в размер на … 

 
 

17. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на членове на 
Висшия съдебен съвет в обучение на тема „Независимост и отчетност на 
съдебната власт и ефективна съдебна защита“, в рамките на проект на 
Европейската мрежа за съдебно обучение, насочен към върховенството на 
правото, което ще се проведе в периода 4-5 април 2019 г. в гр. Флоренция, 
Италия. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в обучение 

на тема „Независимост и отчетност на съдебната власт и ефективна съдебна 
защита“, в рамките на проект на Европейската мрежа за съдебно обучение, 
насочен към върховенството на правото, за периода 3 - 6 април 2019 г. в гр. 
Флоренция, Италия, следните лица: 

- Даниела Машева – член на Висшия съдебен съвет; 
- Калина Чапкънова – член на Висшия съдебен съвет; 
- Светлана Бошнакова – член на Висшия съдебен съвет. 
2. Пътните разходи, както и разходите за настаняване са за сметка на 

организаторите на срещата. 
3. Разходите за дневни пари, както и разходите за медицински 

застраховки, са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
 
  
18. ОТНОСНО: Покана за участие в четвърта среща по Проект 

„Обществено доверие и имидж на правосъдието“ 2018/2019 г. на Европейската 
мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), която ще се проведе на 8 и 9 април 2019 
г. в гр. Рим, Италия. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

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

четвъртата среща по Проект „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ 
2018/2019 г. на ЕМСС, за периода 7 - 10 април 2019 г. в гр. Рим, Италия, 
следните лица: 
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1.1. Олга Керелска – член на Висшия съдебен съвет; 
1.2. Калина Чапкънова – член на Висшия съдебен съвет; 
1.3. Наталия Андреева – 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. 

 
 

19. ОТНОСНО: Покана за участие в четвърта среща на екипа по 
проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на 
Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 11-
12 април 2019 г. в гр. Вилнюс, Литва. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в четвърта 

среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на 
правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 10-13 
април 2019 г. в гр. Вилнюс, Литва, следните лица: 

1.1. Вероника Имова – член на Висшия съдебен съвет; 
1.2. Саша Николова – преводач от и на английски език. 
2. Пътните разходи, разходите за нощувки по фактически размер, 

разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки на 
командированите лица, както и разходите 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. 

 
 

20. ОТНОСНО: Покана за участие в заключителна конференция по 
Проект за върховенството на закона, изпълняван от Европейската мрежа за 
съдебно обучение в партньорство с Европейската мрежа на съдебните съвети, 
която ще се проведе в периода 13-14 май 2019 г. в гр. Люксембург, Велико 
херцогство Люксембург. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в 

заключителна конференция по проект за върховенството на закона, 
изпълняван от Европейската мрежа за съдебно обучение в партньорство с 
Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 12 - 15 май 2019 г. в гр. 
Люксембург, Велико херцогство Люксембург, следните лица: 
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1.1. Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет; 
1.2. Габриела Цекова – преводач от и на английски език. 
2. Пътните разходи и разходите за настаняване на командированото 

по т. 1.1. лице са за сметка на организаторите на Конференцията. 
3. Разходите за дневни пари, за медицински застраховки на 

командированите лица, както и пътните разходи, разходите за настаняване по 
фактически размер и разходите за хонорар на преводача са за сметка на 
Висшия съдебен съвет. 

 
  
21. ОТНОСНО: Уведомление от председателя на Апелативен съд гр. 

Бургас за провеждане на две обучения на съдиите и съдебните служители в 
Апелативен съд гр. Бургас, които ще се състоят на 12 април 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение уведомлението от председателя на Апелативен 
съд гр. Бургас за провеждане на две обучения на съдиите и съдебните 
служители в Апелативен съд гр. Бургас, които ще се състоят на 12 април 2019 
г. 

 
 

22. ОТНОСНО: Писмо от административни ръководители на 
съдилища във връзка с проведена работна среща относно възможностите за 
интеграция на разработената от НБПП електронна система за безхартиен 
обмен на документите за правна помощ с деловодните системи на 
съдилищата. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Приема за сведение писмото от административни ръководители 

на съдилища във връзка с проведена работна среща относно възможностите 
за интеграция на разработената от НБПП електронна система за безхартиен 
обмен на документите за правна помощ с деловодните системи на 
съдилищата. 

2. Изпраща решението по т. 1 на комисия „Професионална 
квалификация и информационни технологии“. 

 
 

24. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на служебни автомобили 
с отпаднала необходимост в органите на съдебната власт. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на 
комисията. 
 

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



 

 

 

10 

25. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на 
съдебната власт към 28.02.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната 

власт към 28.02.2019 г. 
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт 

към 28.02.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС. 
 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
26. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 

Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за изграждане на два 
броя водосборни шахти, оборудването им с автоматични потопяеми водни 
помпи и отвеждане на водите в уличната канализация. 

Извлечение от протокол № 8/13.03.2019 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 по бюджета за 2019 г. на Районен 

съд гр. Велинград по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства 
за изграждане на два броя водосборни шахти, оборудването им с автоматични 
потопяеми водни помпи и отвеждане на водите в уличната канализация. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.  

 
 

27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Карлово за осигуряване на средства за възстановяване на извършени 
разходи, във връзка с обезопасяване и преместване на три броя електромери. 

Извлечение от протокол № 8/13.03.2019 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 по бюджета за 2019 г. на Районен 

съд гр. Карлово по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за 
извършени услуги по обезопасяване и преместване на електромерите от 
„Електроразпределение Юг“ ЕАД, във връзка с реконструкция и ремонт на 
аварирала пристройка и основна сграда на Съдебната палата. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.  
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28. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Районен съд гр. Оряхово за 
2019 г. с цел  осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна 
конфигурация и 1 брой МФУ. 

Извлечение от протокол № 5/07.03.2019 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 Районен съд гр. Оряхово за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой компютърна конфигурация, 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. 
Оряхово с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Районен съд гр. Оряхово за 2019 г. за закупуване на 1 брой 
мултифункционално устройство, 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. Оряхово с ... 
 
 
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя компютри, 3 броя монитори, 1 брой телевизор и 2 броя 
OC Microsoft Windows 10 Pro. 

 Извлечение от протокол № 5/07.03.2019 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 Апелативен специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел 
осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютри и 3 броя монитори, 
както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Апелативен 
специализиран наказателен съд с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Апелативен специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел 
осигуряване на средства за закупуване на 2 броя OC Microsoft Windows 10 Pro, 
както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Апелативен 
специализиран наказателен съд с …. 
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3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Апелативен 
специализиран наказателен съд за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за 
закупуване на 1 брой телевизор PHILIPS 55PUS6162/12 SMART. 

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

 
 

30. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Административен съд София-
град за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на защитна стена, 
3 броя сървъри и лиценз за 3 броя сървъри. 

Извлечение от протокол № 5/07.03.2019 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 София-град за 2019 г., с цел осигуряване на 
средства за закупуване на защитна стена на стойност …. и 3 броя сървъри на 
обща стойност …., 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 София-град с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Административен съд София-град за 2019 г. за закупуване на лиценз 
за 3 броя сървъри, както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен 
съд София-град с …. 

 
 

31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой 
сървър от висок клас, 1 брой UPS за сървър, 4 броя скенери за документи 
висок клас, 10 броя принтери от среден клас и 3 броя МФУ. 

Извлечение от протокол № 5/07.03.2019 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. Стара Загора за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой сървър от висок клас, 1 брой UPS за сървър, 4 броя 
скенери за документи висок клас, 10 броя принтери от среден клас и 3 броя 
МФУ, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с …. 
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2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Стара Загора 
със …. 

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

 
  
32. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Районен съд гр. Разлог за 

2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 10 броя батерии за 
UPS. 

Извлечение от протокол № 5/07.03.2019 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. Разлог за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 10 броя батерии за UPS, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Разлог с … 
  

 
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на 
цифрова копирна машина. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Административен 

съд гр. Русе за 2019 г. за закупуване на един брой копирна техника Xerox 
Atlantik B8045. 

 
 

34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на копирна 
машина. 
 

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. 

Свиленград за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., с цел 
осигуряване на средства за закупуване на копирна машина Xerox VersaLink 
B7035 монохромен цифров копир, както следва: 

1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет 
с …. 
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2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. 
Свиленград с ….  

 
 

35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Петрич за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
 

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. Петрич за 2019 г. с …., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой копирна машина, 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. 
Петрич с …. 

 
 

36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
копирни машини. 

 
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. Велико Търново за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., с цел 
осигуряване на средства за закупуване на копирна машина Xerox VersaLink 
B7030 монохромен, 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. 
Велико Търново с … 

2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. 
Велико Търново за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …. за 
закупуване на копирна машина Xerox VersaLink С7030 – цветен. 

 
 

37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на климатик. 

 
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. Панагюрище за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване, доставка и монтаж на климатик, както следва: 
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1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет с …. 

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

 
 

38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Варна за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на съда 
за 2019 г. 
 

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 Районен съд гр. 

Варна и Висш съдебен съвет за 2019 г. с …. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 11 броя климатици, както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Варна с …. 
2. ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Районен съд 

гр. Варна разходите за 40 бр. офис столове, 20 бр. клавиатури, 2 бр. бюра, 6 
бр. шкафове за документи, 10 бр. слушалки за секретари и 10 бр. батерии за 
UPS да бъдат извършени в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 

При разработването на бюджета на Районен съд гр. Варна за 2019 г. 
са заложени достатъчно средства за покриване нуждите на съда. 

 
 

39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни 
пари на съдия при Районен съд гр. Пирдоп за минал период. 

 
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. 

Пирдоп за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на средства 
за изплащане на командировъчни пари за 2016 г. и 2017 г. от мястото на 
постоянно местоживеене – гр. Копривщица до местоработата – гр. Пирдоп, на 
командирован съдия от Софийски окръжен съд в Районен съд гр. Пирдоп. 

Мотиви: 
Съгласно чл. 8 от Наредбата за командировките в страната 

същите се извършват въз основа на предварително издадена заповед. 
Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 6 от Наредбата за командировките в 

страната в заповедта за командироване се посочват командировъчните 
дневни, пътни и квартирни пари, на които командирования има право. 

Заповедта с която се указва, че „Разходите във връзка с 
командироването са за сметка на Районен съд гр. Пирдоп“ и се допълват 
заповедите за командироване от 2016 г. и 2017 г., е издадена през 2018 г. 
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Съгласно информацията в писмата от Районен съд гр. Пирдоп не 
са налични разходооправдателни документи и изплащането на пътни пари 
ще противоречи на Наредбата за командировките в страната.  
 

Разни. 
 
40. ОТНОСНО: Определяне на фиксиран размер на допълнителното 

възнаграждение на служителите от АВСС, които изпълняват служебните си 
задължения в почивни и празнични дни, участващи в организационно-
техническата подготовка и провеждане на конкурсите по реда на Раздел II и 
Раздел IIа от Глава девета на ЗСВ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ОПРЕДЕЛЯ размер на допълнително трудово възнаграждение по чл. 

345, ал. 4 от ЗСВ на служителите от АВСС, които изпълняват служебните си 
задължения в почивни и празнични дни, участващи в организационно-
техническата подготовка и провеждане на конкурсите по реда на Раздел ІІ и 
Раздел ІІа от Глава девета на ЗСВ, в размер по … на ден. 
 
 

41. 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.  

Писмо от Национален институт на правосъдието с вх. № ВСС – 
3247/12.03.2019 г. 

Оттеглена по протокол № 6/14.03.2019 г. на пленума на ВСС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ИЗПРАЩА материалите на работната група сформирана по протокол 

№ 44/29.11.2017 г. на КБФ. 
 

 
42. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение на пленума на 

ВСС по протокол № 30/03.10.2017 г., т. 4.1.2. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ИЗМЕНЯ решение по т. 4.1.2. от протокол № 30/03.10.2017 г. на 

Пленума на Висшия съдебен съвет, като вместо Гинка Георгиева – 
ръководител сектор „Счетоводство на съдебната система“, определя Марияна 
Крапушева – ръководител сектор „Счетоводство на ВСС и неговата 



 

 

 

17 

администрация“ за разпоредител по бюджета на съдебната власт, с право на 
втори подпис. 

 
 

43. ОТНОСНО: Реализиране на онлайн излъчване в реално време на 
заседанията на пленума и на колегиите на ВСС на интернет сайта му 
(http://www.vss.justice.bg/). 
 

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 

„ЕСОФ БГ“ ООД договор за Реализиране на онлайн излъчване в реално време 
на заседанията на пленума и на колегиите на ВСС на интернет сайта му 
(http://www.vss.justice.bg/) за срок от 1 (една) година в размер на …. без ДДС.  

  
 

44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Софийски градски съд за одобряване на разход по код 90 и корекция по § 10-
00 „Издръжка“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ОДОБРЯВА извършването на разход с код 90 от Софийски градски 

съд в размер на …., във връзка с предявено вземане по изпълнителен лист от 
22.02.2019 г., издаден от Софийски окръжен съд, гражданско отделение, 4-ти 
първоинстанционен състав и влязло в сила решение № 412/28.12.2018 г. по 
гр.д. № 463/2018 г. на СОС. 

 2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски 
градски съд за 2019 г. по § 10-00 “Издръжка” със …., с цел осигуряване на 
средства за изплащане на лихва по изпълнителен лист от 07.03.2019 г. на 
СОС в полза на ….  

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

 
 
45. 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 на 28.03.2019 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

http://www.vss.justice.bg/
http://www.vss.justice.bg/
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1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 
28.02.2019 г. 

 
2. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
„Дава съгласие“ 
2.1. Искане от административния ръководител на Софийски градски 

съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по 
изпълнителен лист от 06.06.2017 г., издаден от СРС. 

2.2. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. 
Велинград за осигуряване на средства за изграждане на два броя водосборни 
шахти, оборудването им с автоматични потопяеми водни помпи и отвеждане 
на водите в уличната канализация. 

2.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Карлово за осигуряване на средства за възстановяване на извършени 
разходи, във връзка с обезопасяване и преместване на три броя електромери. 

2.4. Корекция по бюджета на Районен съд гр. Оряхово за 2019 г. с цел  
осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация и 1 
брой МФУ. 

2.5. Искане от административния ръководител на Апелативен 
специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 
2 броя компютри, 3 броя монитори, 1 брой телевизор и 2 броя OC Microsoft 
Windows 10 Pro. 

2.6. Корекция по бюджета на Административен съд София-град за 
2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на защитна стена, 3 броя 
сървъри и лиценз за 3 броя сървъри. 

2.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър от 
висок клас, 1 брой UPS за сървър, 4 броя скенери за документи висок клас, 10 
броя принтери от среден клас и 3 броя МФУ. 

2.8. Корекция по бюджета на Районен съд гр. Разлог за 2019 г. с цел 
осигуряване на средства за закупуване на 10 броя батерии за UPS. 

2.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 

2.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Петрич за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 

2.11. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя копирни 
машини. 

2.12. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Панагюрище за осигуряване на средства за закупуване на климатик. 

2.13. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Варна за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на съда за 2019 
г. 

2.14. Искане от административния ръководител на Софийски градски 
съд за одобряване на разход по код 90 и корекция по § 10-00 „Издръжка“. 

 
„Не дава съгласие“ 
2.15. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на цифрова копирна 
машина. 
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2.16. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Пирдоп за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на 
съдия при Районен съд гр. Пирдоп за минал период. 
 

3. Разни. 
3.1. Определяне на фиксиран размер на допълнителното 

възнаграждение на служителите от АВСС, които изпълняват служебните си 
задължения в почивни и празнични дни, участващи в организационно-
техническата подготовка и провеждане на конкурсите по реда на Раздел II и 
Раздел IIа от Глава девета на ЗСВ. 

3.2. Изменение и допълнение на решение на пленума на ВСС по 
протокол № 30/03.10.2017 г., т. 4.1.2. 

3.3. Реализиране на онлайн излъчване в реално време на 
заседанията на пленума и на колегиите на ВСС на интернет сайта му 
(http://www.vss.justice.bg/). 

 
 

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

            
                         БОРЯНА ДИМИТРОВА 
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