
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 13 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 3 април 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Георги Кузманов 
Севдалин Мавров 

 
 
ОТСЪСТВА Т: Гергана Мутафова и Калина Чапкънова 
 
От администрацията на ВСС присъстваха: Ралица Виденова – началник 
отдел „Финансови разчети и анализи” 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 Васил Пеловски – главен експерт-ЕМПП в дирекция 
„Правна“. 

При обсъжданията по точки 27 и 32 присъства Валентин Ангелов - 
директор на дирекция „Вътрешен одит“. 
 
 

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 549 666 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 549 666 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/pr13-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 129 953 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ със 17 300 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ със 112 653 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 

със 129 953 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 

126 918 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 323 

лв. 
по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 2 712 лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на ВСС за 

поощряване на прокурор Тиха Стефанова Стоянова - Папуджикова. 
 

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 Тиха Стефанова Стоянова - Папуджикова - прокурор в 
Окръжна прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и 
решение по т. 21 от протокол № 10/27.03.2019 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. 

 
 

4. ОТНОСНО: Решение на Прокурорската колегия на ВСС за 
поощряване на прокурор Атанас Иванов Моллов. 

 
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 Атанас Иванов Моллов – заместник на административния 
ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. 
Търговище, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и решение по т. 23.1. от 
протокол № 10/27.03.2019 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 
съвет. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr13-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/pr13-t2-pril1.pdf
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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: Искане от административния ръководител на 
Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на 
разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 
осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на 
петима магистрати за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 11 627 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 11 627 лв. 

 
 

6. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Административен  съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на 
разлика в работната заплата на командировани магистрати. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел 
осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на двама 
магистрати за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 9 262 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Варна за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 9 262 лв. 

 
 

7. ОТНОСНО: План за действие за изпълнение на Комуникационната 
стратегия на съдебната власт 2014-2020 от Висшия съдебен съвет през 2019 
г., за предложения и препоръки до 05.04.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВРЪЩА преписката на сектор „Връзки с обществеността“ в АВСС за 

остойностяване на всички планирани разходи по предлаганите дейности в 
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Плана за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на 
съдебната власт 2014-2020. 

Забележка: 
При одобряване на Плана за действие за изпълнение на 

Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 от Висшия 
съдебен съвет през 2018 г. комисия „Бюджет и финанси“ е върнала 
преписката за остойностяване на всички планирани разходи по 
предлаганите дейности. 

 
 

9. 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 приложените списъци. 

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

3. НЕ ВЪЗРАЗЯВА при липса на постъпили искания в едномесечен 
срок от органите на съдебната власт, да бъдат предложени движимите вещи 
по приложените списъци на други юридически лица на бюджетна издръжка. 

 
 

10. ОТНОСНО: Писма от Националния институт на правосъдието с 
предложения за допълване на решение на комисия „Бюджет и финанси“ по т. 
11 от протокол № 2/23.01.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДОПЪЛВА и ИЗМЕНЯ решение по т. 11 от протокол № 2/23.01.2019 

г. на комисия „Бюджет и финанси“, както следва: 
1.1. СЪЗДАВА нова т. 2 със следното съдържание: 
„Националният институт на правосъдието съвместно с представители 

на ВСС ежемесечно отчита показанията и стойността на консумираната от 
ВСС електроенергия, чрез съставяне на двустранен констативен протокол. 
Разходите за консумирана от ВСС електрическа енергия, както и 
пропорционалните стойности за достъп и пренос на електроенергия са за 
сметка на ВСС и се възстановяват по отчетни данни от контролния 
електромер по действащи цени, по които електроенергията е фактурирана от 
доставчика. За целите на възстановяването НИП издава фактура за 
"възстановен разход по констативен протокол за периода …… /дд.мм.гг./.“ 

1.2. Досегашната т. 2 става т. 3 
1.3. Досегашната т. 3 става т. 4 
 

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

Националния институт на правосъдието споразумение за възстановяване на 
стойността на консумираната от ВСС електрическа енергия, както и 
пропорционалните стойности за достъп и пренос със срок на действие 
съответстващ на срока посочен в договора за доставка на електрическа 
енергия между Национален институт на правосъдието и „ЧЕЗ Електро 
България“ АД.  
 

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. 
 
12. ОТНОСНО: Корекция по бюджетите на органи на съдебната власт 

за 2019 г. във връзка с дейности по Образователната програма „Съдебна 
власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури“ през учебната 2018/2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органи на 

съдебната власт за 2019 г. в общ размер на …., в т.ч. по § 10-00 „Издръжка“ с 
…. и по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с …., съгласно Приложение № 1, с цел 
осигуряване на финансови средства за образователни материали и 
провеждане на инициативи от съдилища и прокуратури, които участват 
самостоятелно или съвместно в Образователна програма „Съдебна власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ 
през учебната 2018/2019 г. 

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органи на 
съдебната власт по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. с …., съгласно Приложение 
№ 2, с цел осигуряване на финансови средства за награден фонд под 
формата на книги, енциклопедии, флаш-памети и др. за съдилища и 
прокуратури, които участват самостоятелно или съвместно в Образователна 
програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2018/2019 г. 

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

 
 

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Кула за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на 
съдебни заседатели и вещи лица. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
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ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. 
Кула за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 
…. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 
„Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната 
власт за 2019 г. 

 
 

14. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Прокуратура на Република 
България за 2019 г. във връзка с организирането, провеждането и възлагането 
на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на Учебна база „Цигов 
чарк“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2019 г. на Висш 

съдебен съвет и Прокуратура на Република България с цел осигуряване на 
средства във връзка с организирането, провеждането и възлагането на 
обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, 
както следва: 

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

1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Прокуратура 
на Република България с …. 

 2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2019 г. по § 51-00 
„Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет и Прокуратура на Република 
България с …. с цел осигуряване на средства за упражняване на строителен 
надзор и осъществяване на инвеститорски контрол на обект „Основен ремонт 
на Учебна база „Цигов чарк“, както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Прокуратура 
на Република България с …. 

Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“, че средствата в размер на …. за упражняване на строителен надзор и 
осъществяване на инвеститорски контрол на обект „Основен ремонт на Учебна 
база „Цигов чарк“ са за сметка на „Неразпределения резерв за проектиране и 
основен ремонт на сгради“, утвърден в поименното разпределение на 
разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ за 2019 г., съгласно решение 
по т. 25 от Протокол № 4/21.01.2019 г. на Пленума на ВСС. 

  
  
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Котел за осигуряване на средства за закупуване на сървър. 
Извлечение от протокол № 7/21.03.2019 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. Котел за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой сървър, 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. 
Котел с … 

 
 

16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Добрич за осигуряване на средства за закупуване на сървър и ОЕМ 
лиценз. 

Извлечение от протокол № 7/21.03.2019 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 Окръжен съд гр. Добрич за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 1 брой сървър на стойност …. и ОЕМ лиценз на стойност …., 
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. 
Добрич със …. 

3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Окръжен съд гр. 
Добрич с …. 

 
 

17. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на 
Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 
озвучителна и звукозаписна техника. 

Извлечение от протокол № 7/21.03.2019 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 корекция по бюджета на ВСС и Окръжен съд гр. 

Габрово за 2019 г. с цел осигуряване на средства за озвучителна и 
звукозаписна техника, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Габрово с … 
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18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя 
информационни табла. 

Извлечение от протокол № 7/21.03.2019 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 корекция по бюджета на ВСС и Окръжен съд гр. 

Видин за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя 
информационни табла, 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. 
Видин с …. 

 
 

19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Враца за осигуряване на средства за закупуване на програмни 
продукти „NForce“ и модул „JES API“ към ПП „JES“. 

Извлечение от протокол № 7/21.03.2019 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. Враца за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на програмен продукт „NForce“, както следва: 

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

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Районен съд гр. Враца за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
инсталиране, обучение, поддръжка и право на ползване на ПП „NForce“ и 
модул „JES API“ за една година, 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. Враца с …. 
  

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

Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 
климатици за работни помещения. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

и Висш съдебен съвет за 2019 г. с …., с цел осигуряване на средства за 
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закупуване на два броя климатици /BTU 12000/ за работни помещения, както 
следва: 

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

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

 
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Карлово 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. 

Карлово 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. 
Карлово със …. 

 
 

22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Русе 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 Административен съд гр. Русе за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на един брой копирна техника Xerox AltaLink B8045, както следва: 

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

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

23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за съставяне на юбилейно 
издание по случай 140 г. от създаването на съда. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

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

Пазарджик за 2019 по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …., с цел осигуряване 
на средства за съставяне на юбилейно издание по случай 140 г. от 
създаването на съда. 



 

 

 

10 

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

   
Одитни доклади. 

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

дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за 
даване на увереност ОАУ - 1802 в Административен съд София-град. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ПРИЕМА резултатите – констатации, изводи и одобрява 

изпълнението на препоръките по време на извършване на одитния 
ангажимент за даване на увереност в Административен съд София-град. 
 

Разни. 
 
28. ОТНОСНО: Възстановяване на неправомерно постъпила сума по 

сметката на ВСС, подлежаща на връщане на ЧСИ Велислав Петров. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ Висш съдебен съвет да възстанови с код 90 

неправомерно постъпилата сума в размер на …. по банкова сметка на Частен 
съдебен изпълнител Велислав Петров с рег. № 879. 

 
 

29. ОТНОСНО: Решение № 168 от 28.03.2019 г на Министерски съвет 
за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична 
държавна собственост, на Висшия съдебен съвет. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Приема за сведение Решение № 168 от 28.03.2019 г на Министерски 
съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – 
публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет. 

 
 

30. ОТНОСНО: Извършване на „СМР и обзавеждане на апартаменти, 
находящи се в гр. София, район „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, бл. 9, вх. Г, ет. 
2, ап. 68 и в район „Триадица“, бул. „Патриарх Евтимий“ № 45, ет. 4, ап. 13“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ОТЛАГА вземането на решение за следващото заседание на 
комисията. 
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31. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на движими вещи от 

Висшия съдебен съвет на Военен съд гр. София. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 390, ал. 2 от Закона за 

съдебната власт, Висшия съдебен съвет да предостави безвъзмездно за 
управление на Военен съд гр. София движими вещи, намиращи се в 
апартамент № 60, гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 199, ет. 13, съгласно 
приложения опис. 

 
 

32. ОТНОСНО: Актуализиране на възнагражденията за длъжностите 
„ръководител на вътрешния одит – директор“, „държавен вътрешен одитор“ и 
„главен вътрешен одитор“ в дирекция „Вътрешен одит“ във ВСС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОТЛАГА вземането на решение за следващо заседание на 

комисията. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

 
33. ОТНОСНО: Съгласуване на проект на Решение на Министерския 

съвет за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-
2022 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. НЕ СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за 

одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и 
придружаващите я документи, в частта за Препоръчителните тавани на 
разходите по бюджета на съдебната власт за периода 2020 - 2022 г. - 
Приложение № 5 на стр. 195. 

2. СЪГЛАСУВА проект на Решение на Министерски съвет за 
одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и 
придружаващите я документи в останалата част. 

Мотиви: Бюджетът на съдебната власт е самостоятелен. Тази 
самостоятелност се гарантира практически чрез осигуряване на 
достатъчно средства за нормално функциониране на органите на съдебна 
власт.  

Конституционно установено е изискването бюджетът да 
осигурява средства за функционирането на ОСВ. Тази конституционна 
повеля няма да е изпълнена, както в случаите, когато въобще не са 
осигурени средства, така и при недостатъчност на одобрените средства 
по бюджета на съдебната власт със средносрочната бюджетна прогноза 
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на МС за периода 2020-2022 г. В тази насока се е произнесъл и 
Конституционния съд - Решение № 18/16.12.1993 г. по к.д. № 19/1993 г. и 
Решение № 17/3.10.1995 г. по к.д. № 13/1995 г. 

В така изготвената бюджетна прогноза има несъответствие на 
посочените препоръчителни тавани на разходите по бюджета на 
съдебната власт за тригодишния период с предложената от Висшия 
съдебен съвет тригодишна бюджетна прогноза. 

 
 

34. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения 
дневен ред за заседанието на Пленума на ВСС на 04.04.2019 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС следните допълнителни точки към 

обявения дневен ред за заседанието на 04.04.2019 г. 
 
1. Съгласуване на проект на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. 
 

 
35. 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 11.04.2019 г. да бъдат включени 
следните проекти на решения: 
 

1. Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 
 
„Дава съгласие“ 
 
1.1. Корекция по бюджетите на органи на съдебната власт за 2019 г. 

във връзка с дейности по Образователната програма „Съдебна власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ 
през учебната 2018/2019 г. 

 
1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Кула за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни 
заседатели и вещи лица. 

 
1.3. Корекция по бюджета на Прокуратура на Република България за 

2019 г. във връзка с организирането, провеждането и възлагането на 
обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“. 

 
1.4. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Котел за осигуряване на средства за закупуване на сървър. 
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1.5. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Добрич за осигуряване на средства за закупуване на сървър и ОЕМ лиценз. 

 
1.6. Искане от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. 

Габрово за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна и 
звукозаписна техника. 

 
1.7. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Видин за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя информационни 
табла. 

 
1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Враца за осигуряване на средства за закупуване на програмни продукти 
„NForce“ и модул „JES API“ към ПП „JES“. 

 
1.9. Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. 

Девня за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици за 
работни помещения. 

 
1.10. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Карлово за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
 
1.11. Искане от административния ръководител на Административен 

съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 
 
1.12. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Пазарджик за осигуряване на средства за съставяне на юбилейно издание по 
случай 140 г. от създаването на съда. 
 

3. Одитни доклади. 
 
3.1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция 

„Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на 
увереност ОАУ - 1802 в Административен съд София-град. 
 

4. Разни. 
 
4.1. Възстановяване на неправомерно постъпила сума по сметката на 

ВСС, подлежаща на връщане на ЧСИ Велислав Петров. 
 
4.2. Безвъзмездно предоставяне на движими вещи от Висшия 

съдебен съвет на Военен съд гр. София. 
 
4.3. Сключване на споразумение между ВСС и НИП за 

възстановяване на стойността на консумираната от ВСС електроенергия. 

 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 


