
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 12 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

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

Георги Кузманов 
Калина Чапкънова 
Севдалин Мавров 

 
ОТСЪСТВА : Гергана Мутафова 
 
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./ и Елисавета 
Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен 
счетоводител. 

При обсъжданията по точки 13 и 25 присъства: Зорница Ненкова – 
ръководител сектор „Връзки с обществеността“. 
 
 

I. Комисия „Бюджет и финанси“ упълномощена с решения на 
пленума на ВСС от 24.01.2019 г. и 07.02.2019 г.  
 

1. ОТНОСНО: Искания от органи на съдебната власт за осигуряване 
на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 
 

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

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

съдебната власт за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 
персонала“ с 95 131 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 95 131 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/pr12-t1-pril1.pdf
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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 156 063 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 15 729 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ със 140 334 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 

със 156 063 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 155 

392 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 671 

лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия 

за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ в 
Специализираната прокуратура. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се изплатят определените възнаграждения 

на членовете на конкурсната комисия за участие в обявения конкурс за 
повишаване в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, 
съгласно приложената поименна справка. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 
2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 3 360 
лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението. 

3. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2019 г. по § 02-00 
„Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 3 360 лв. 

4. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия 
в размер на 840 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет 
за 2019 г., съгласно приложената справка. 

 
 

4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване и 
смяна на хидравлично масло за асансьорна уредба. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на 

Административен съд гр. Враца, разхода необходим за закупуване и смяна на 
хидравлично масло за асансьорна уредба в размер на …., да се извърши в 
рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г. 

 
 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr12-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr12-t2-pril1.pdf
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5. 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  

ТАКСА 
БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

Батак ПБ "Цигов чарк" ПРБ ….. 

Бяла Слатина 
ул. "Димитър Благоев"      
№ 85 РС ….. 

Велинград бул. "Хан Аспарух" № 3 РС ….. 

Враца  ул. "Демокрация" № 14 ОП ….. 

Враца  ул. "Иванка Ботева" № 16 Адм. съд ….. 

Габрово пл. "Възраждане" № 1 ОС ….. 

Гоце Делчев ул. "Отец Паисий" № 25 РС ….. 

Ихтиман ул. "Иван Вазов" № 1 РС …. 

Карнобат ул. "Георги Димитров" № 2 РС ….. 

Малко 
Търново ул. "Райна Княгиня" № 3 РС ….. 

Монтана  ул. "Граф Игнатиев" № 1 ОС ….. 

Павликени 
ул. "Атанас Хаджиславчев" 
№ 8  РС ….. 

Петрич ул. "Лазар Маджаров" № 3 РС ….. 

Пещера ул. "Васил Левски" № 2А РС ….. 

Пловдив ул. "Г. М. Димитров" № 28 ВоС ….. 

Пловдив пл. "Съединение" № 3 АП ….. 

Пловдив ул. "Иван Вазов" № 20 Адм. съд ….. 

Попово 
ул. "Александър 
Стамболийски" № 1 РС ….. 

Раднево ул. "Тачо Даскалов" № 1 РС ….. 

Русе ул. "Муткурова" № 51А РП ….. 

Русе ул. "Цариброд" № 6 Адм. съд ….. 

Русе ул. "Александровска" № 57 ОС ….. 
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Своге 
ул. "Александър Вутимски" 
№ 9 РС ….. 

Сливница  пл. "Съединение" № 1, ет. 4 РС ….. 

Тервел 
ул. "Св. Св. Кирил и 
Методий" № 4 РС ….. 

Трън  ул. "Георги Димитров" № 4 РС ….. 

Търговище ул. "Стефан Караджа" № 1 Адм. съд ….. 

Чепеларе ул. "Беломорска" № 48 РС ….. 

Шумен ул. "Съединение" № 1 ОС ….. 

Шумен ул. "Карел Шкорпил" № 1 РС ….. 

Шумен 
бул. "Славянски" № 64, 
ет.2-3 Адм. съд ….. 

ОБЩО МДТ: …. 

 
 

6. ОТНОСНО: Дължимият данък върху приходите от Висшия съдебен 
съвет за 2018 година. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на ..., дължим 

данък върху приходите за 2018 г. от Висшия съдебен съвет. 
 
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Добрич за предоставяне на нов автомобил за 
нуждите на съда. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение искането на председателя на Административен 

съд гр. Добрич за предоставяне на нов автомобил за нуждите на съда. 
Мотиви: 
Пленумът на Висшия съдебен съвет с решения по протоколи № 

24/04.10.2018 г., т. 42 и № 30/06.12.2018 г., т. 47 е разпределил по органи на 
съдебната власт наличните нови автомобили, съгласно сключен договор по 
приключила обществена поръчка за доставка на 50 бр. нови автомобили за 
нуждите на ВСС и ОСВ. 

 
 
9. ОТНОСНО: Промяна на условията за банково обслужване на 

левова сметка на Апелативен съд гр. Варна, за превеждане на суми от 
възнаграждения и други подобни по левови банкови сметки на персонала от 
Експресбанк АД. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Поставеният въпрос е от компетентност на и.ф. административен 

ръководител на Апелативен съд гр. Варна. 
 

 
10. ОТНОСНО: Писмо от Съюза на юристите в България във връзка с 

тържествено събрание по случай Деня на Конституцията и юриста. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпуснат средства в размер на …. за 

покриване на част от разходите по организацията и провеждането на 
тържественото събрание за отбелязване Деня на Конституцията и юриста - 16 
април 2019 г. 

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

 
11. ОТНОСНО: Молба от .. – вещо лице за изплащане на хонорар. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ПРЕПРАЩА молбата от вещото лице .. на главния прокурор на 

Република България – Сотир Цацаров, на разпореждане. 
 

 
12. ОТНОСНО: Решение на комисия „Управление на собствеността“ 

от 20.03.2019 г. във връзка с писмо от НАП, ТД Велико Търново, офис Плевен 
до председателя на Окръжен съд гр. Плевен. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение решение на комисия „Управление на 

собствеността“ по протокол № 9/20.03.2019 г., т. 13. 
 

 
13. ОТНОСНО: Информация за поискано финансиране от органи на 

съдебната власт – участници в Образователната програма „Съдебна власт - 
информиран избори и гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури“ през учебната 2018/2019 г. (решение на КПИВ по протокол № 
18/18.06.2018 г., т. 4.3). 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. Приема информацията от органите на съдебната власт за 

необходимия финансов ресурс за дейности по Образователната програма 
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„Съдебна власт - информиран избори и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури“ през учебната 2018/2019 г. (Приложение 1). 

2. Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС разрешава 
осигуряването на финансови средства в размер на …., съгласно Приложение 
№ 4 за образователни материали и провеждане на инициативи от съдилища и 
прокуратури, които участват самостоятелно или съвместно в Образователната 
програма „Съдебна власт - информиран избори и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и прокуратури“. 

3. Комисия „Бюджет и финанси“  към Пленума на ВСС разрешава 
осигуряването на финансови средства в размер на …., съгласно Приложение 
№ 6, с цел осигуряване на награден фонд под формата на книги, 
енциклопедии, флаш-памети и др. за съдилища и прокуратури, които участват 
самостоятелно или съвместно в Образователната програма „Съдебна власт - 
информиран избори и гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури“, съобразно броя на учениците, с които работят, при спазване на 
следния принцип: 

- до 100 ученици – награден фонд в размер на ...; 
- от 101 до 200 ученици - награден фонд в размер на ….; 
- от 201 до 500 ученици - награден фонд в размер на ….; 
- над 501 ученици - награден фонд в размер на ….; 
- в случаите, когато не е предоставена информация за броя на 

учениците – награден фонд в размер на …. 
4. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ да направи корекция 

по бюджетите на органите на съдебната власт във връзка с решението по т. 2 
и т. 3. 
 

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

Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за текущ вътрешен 
ремонт на помещения и профилактика на пожарни кранове. 

Извлечение от протокол № 9/20.03.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на 

Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на 
средства за текущ вътрешен ремонт на помещения в сградата на съда. 

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на 
Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряване на 
средства за профилактика на пожарни кранове, в т.ч. за закупуване на 13 бр. 
нови спирателни кранове. 

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 
разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 
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15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри и 2 
броя операционни системи Microsoft Windows Server 2016 (16-Core) Std. 

Извлечение от протокол № 6/14.03.2019 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. Разлог за 2019 г., с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя сървъри среден клас, 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. 
Разлог с …. 

2. 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 2 броя операционни системи Microsoft Windows Server 2016 (16-
Core) Std, както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. 
Разлог с …. 

  
 

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за закупуване на програмен 
продукт „NForce“ и модул „JES API“. 

Извлечение от протокол № 6/14.03.2019 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. Оряхово за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на програмен продукт „NForce“ и модул „JES API“, както следва: 

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

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

17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна 
система. 

Извлечение от протокол № 6/14.03.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
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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. Гълъбово за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на звукозаписна система, както следва: 

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

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

 
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 
интегрирана система за управление на човешките ресурси Aladin.  
 

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 Окръжен съд гр. 

Велико Търново за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 
интегрирана система за управление на човешките ресурси Aladin, както 
следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Окръжен съд гр. 
Велико Търново с …  

  
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Софийски градски съд за осигуряване на средства за закупуване на два броя 
копирни машини. 

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 градски съд за 2019 г. с …. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 2 броя копирни машини, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Софийски градски 
съд с …. 
 
 

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

Севлиево за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ със …., с цел 
осигуряване на средства за закупуване на копирна машина Xerox AltaLink 
B8045 монохромен цифров копир, както следва: 

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

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

Разни. 
 
21. 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 по общини, както 
следва:  
 

ОБЩИНА АДРЕС 
ПРЕДОСТАВЕН 
ЗА НУЖДИТЕ 

НА  

ТАКСА 
БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

Бургас ул. "Александровска" № 101 ОС …. 

Враца  ул. "Христо Ботев" № 29 ОС …. 

Перник ул. "Търговска" № 37 Адм. съд ….. 

Пловдив бул. "Шести септември" № 167 Адм. съд …. 

ОБЩО МДТ: …. 

 
 

22. ОТНОСНО: Закупуването на софтуерен лиценз за осигуряване на 
резервни копия (backup), архивиране и възстановяване съгласно Раздел II – 
Услуги, ред 54, стр.12 от График на планираните обществени поръчки за 2019 
г. на Висшия съдебен съвет. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход в размер на … без ДДС 

за закупуването на софтуер за архивиране Veeam Availability Enterprise-Public 
Sector – 6 лицензи и Additional 2 years of Basic maintenance prepaid for Veeam 
Availability Enterprise (за всеки лиценз).   
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23. ОТНОСНО: Изграждане на  структурно окабеляване (включващо 
компютърна и телефонна мрежа) в предоставена на Висш съдебен съвет 
сграда, намираща се в гр. София на  ул. „Г. С. Раковски“ №185. 

 
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 

„Прокомтех“ ЕООД договор за структурно окабеляване (включващо 
компютърна и телефонна мрежа) в работните помещения, в предоставената 
на ВСС част от сграда, намираща се в гр. София на  ул. „Г. С. Раковски“ №185 
за нуждите на ВСС в размер на … без ДДС.  

  
 

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

Отложена по протокол № 11/20.03.2019 г. на КБФ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ОТЛАГА вземането на решение за безвъзмездно предоставяне на 

служебни автомобили на основание чл. 390, ал. 2 от ЗСВ, както следва: 
- от Окръжен съд гр. Пазарджик на Районен съд гр. Панагюрище 

служебен автомобил Тойота Авенсис с рег. № РА 80 08 ВА; 
- от Окръжен съд гр. Разград на Районен съд гр. Разград служебен 

автомобил Тойота Авенсис; 
- от Апелативен съд гр. Бургас на Районен съд гр. Котел служебен 

автомобил Тойота Авенсис. 
2. ОТЛАГА вземането на решение за безвъзмездно предоставяне на 

служебни автомобили на основание чл. 390, ал. 2 от ЗСВ на Районен съд гр. 
Несебър, Районен съд гр. Радомир и Министерство на правосъдието. 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 390, ал. 2 от ЗСВ, да се 

предоставят безвъзмездно за управление служебни автомобил, както следва: 
1.1. от Висшия съдебен съвет на:  
-  Върховен административен съд служебен автомобил „Фолкваген 

Пасат“ с рег. №  СА 58 44НР; 
- Административен съд София – град служебен автомобил „Фолкваген 

Пасат“ с рег. №  СА 58 47 НР; 
- Административен съд гр. Смолян служебен автомобил „Фолкваген 

Пасат“ с рег. № СА 58 50 НР; 
-  Софийски районен съд  2 броя служебни автомобили „Фолкваген 

Пасат“ с рег. № СА 58 48 НР и рег. № СА 58 46 НР; 
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2. Оставя без уважение искането на административния ръководител 
на Районен съд гр. Монтана, поради липса на финансов ресурс в рамките на 
утвърдения бюджет. 

3. Напомня на административните ръководители на органите на 
съдебната власт, че разходите свързани с поддръжката и експлоатацията на 
предоставените служебни автомобили, следва да бъдат в рамките на 
утвърдените бюджети.  
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 

25. ОТНОСНО: Осигуряване на награден фонд в конкурса за 
ученическо есе във връзка с провеждането на Ден на отворените врати във 
Висшия съдебен съвет през 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ победителят в конкурса за ученическо есе да 

бъде награден с лаптоп на стойност до …. 
2. ОДОБРЯВА извършването на разход на обща стойност до …. за 

закупуване на две поощрителни награди – фотоапарати, за класираните на 
второ и трето място в конкурса за ученическо есе. 

3. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна 
статистика“ да предприеме действия за осигуряване на наградите за 
победителя и класираните на второ и трето място в конкурса за ученическо 
есе. 
 
 

26. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения 
дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 28.03.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към 

обявения дневен ред за заседанието на 28.03.2019 г. 
 
1. Осигуряване на награден фонд в конкурса за ученическо есе във 

връзка с провеждането на Ден на отворените врати във Висшия съдебен 
съвет през 2019 г. 

 
 
27. 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 на 04.04.2019 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 и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. 

Габрово за осигуряване на средства за текущ вътрешен ремонт на помещения 
и профилактика на пожарни кранове. 

1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Разлог за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри и 2 броя 
операционни системи Microsoft Windows Server 2016 (16-Core) Std. 

1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Оряхово за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт 
„NForce“ и модул „JES API“. 

1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Гълъбово за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна система. 

1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на интегрирана 
система за управление на човешките ресурси Aladin.  

1.6. Искане от административния ръководител на Софийски градски 
съд за осигуряване на средства за закупуване на два броя копирни машини. 

1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Севлиево за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
 

2. Разни. 
2.1. Задължения за местни данъци и такси. 
2.2. Изграждане на  структурно окабеляване (включващо компютърна 

и телефонна мрежа) в предоставена на Висш съдебен съвет сграда, 
намираща се в гр. София на  ул. „Г. С. Раковски“ №185. 

2.3. Безвъзмездно предоставяне на служебни автомобили с 
отпаднала необходимост в органите на съдебната власт. 

 

 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 
 


