
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 14 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 10 април 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев – председател  
       Боряна Димитрова 

Георги Кузманов 
Гергана Мутафова 
Севдалин Мавров 

 
ОТСЪСТВА : 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 Евгения Кънева – началник отдел „Обществени 
поръчки“. 

При обсъжданията по точка 18 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 80 124 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 80 124 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/23/pr14-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 149 218 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 34 187 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ със 115 031 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 

със 149 218 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със    

148 887 лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 331 

лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирана промяна по бюджета на 

Националния институт на правосъдието за 2019 г. 
 

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

Р Е Ш И : 
 
УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на 

Националния институт на правосъдието за 2019 г. с цел осигуряване на 
средства за СБКО, съгласно чл. 37 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., както 
следва: 

1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 45 000 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на 

персонала“ с 45 000 лв. 
 

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

на съдия Даринка Алексиева Станчева. 
 

Комисия „Бюджет и финанси”, 
упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 07.02.2019 г., 

Р Е Ш И : 
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. 

Русе за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ с 1 000 лв., с цел поощряване на съдия 
Даринка Алексиева Станчева, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ и 
решение по т. 6 от протокол № 12/02.04.2019 г. на Съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 01-00 
„Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. 

 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr14-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr14-t2-pril1.pdf
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5. ОТНОСНО: Корекция по бюджетите на органи на съдебната власт 

за 2019 г. във връзка с осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани съдии. 
 

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 разликата в работната заплата на 
командировани магистрати,  

1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. с 
27 744 лв. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“, съгласно Приложение № 1. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 27 744 лв., съгласно Приложение № 1. 

 
 

6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Бургас 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 
командировани магистрати, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 6 980 лв. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 214 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 8 194 лв. 

 
 

7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Бургас 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 : 

 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr14-t5-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr14-t5-pril1.pdf
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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 
командировани магистрати, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 8 021 лв. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 310 лв. 

3. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Бургас за 2019 г. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 4 973 лв. 

4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 13 304 лв. 

 
 

8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани съдии. 
 

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 разликата в работната заплата на 
командировани магистрати, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 6 742 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командировани магистрати. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Велико Търново за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 6 742 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командировани магистрати. 
 

 
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Ямбол 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 
командировани магистрати, 
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1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 442 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ямбол за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 442 лв. 

 
 

10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 
 

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 
командирован магистрат за периода от м. януари до м. март включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен специализиран наказателен 
съд за 2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ с 3 171 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 3 171 лв. 

 
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 
 

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 
командирован магистрат, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 529 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Ихтиман за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 529 лв. 

 
 

12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 
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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 
командирован магистрат, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Благоевград за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 318 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Разлог за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 318 лв. 

 
 
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командирован магистрат. 

 
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 
командирован магистрат за периода от м. януари до м. март включително. 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд гр. Силистра за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 528 лв. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Силистра за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 2 528 лв. 

 
 

14. ОТНОСНО: Писмо от главния прокурор относно възстановяване 
на извършени разходи във връзка с командироване за участие на магистрати 
– представители на ПРБ в заседания на работни органи на Съвета на 
Европейския съюз през 2017 г. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ да изготви писмо до 

Министерство на правосъдието. 
 

 
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 

съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на преносим 
компютър с минимални изисквания с ниво на класификация „секретно“, 
изпратено от КПКИТ, за становище. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. 

Бургас за 2019 г. с …. за закупуване на преносим компютър с минимални 
изисквания с ниво на класификация „секретно“, поради липса на финансов 
ресурс. 

2. С бюджета на съдебната власт за 2019 г. не могат да бъдат 
обезпечени подобни разходи за други съдилища. 

3. ИЗПРАЩА решението по т. 15 на Комисия „Професионална 
квалификация и информационни технологии“. 
 
 

16. ОТНОСНО: Решение на Комисия по правни и институционални 
въпроси от 25.03.2019 г. относно иницииране на работна група за преглед и 
промени на всички формуляри, образци и шаблони, които не отговарят на 
ЗЗЛД, във връзка с решение № 7715/17.12.2018 г. на Административен съд 
София-град. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Приема за сведение Решение на Комисия по правни и 

институционални въпроси по протокол № 7/25.03.2019 г., т. 6. 
 

 
17. ОТНОСНО: Одобряване на разход за поръчка на златен и 

сребърен личен почетен знак за нуждите на протоколната дейност на Висшия 
съдебен съвет. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ОДОБРЯВА извършването на разход в размер на …. с ДДС за 

поръчка и изработване на 100 броя „личен почетен знак първа степен – 
златен“ на стойност …. (единична цена - ….), и 40 броя „личен почетен знак 
втора степен – сребърен“ на стойност …. (единична цена - ...), необходими за 
протоколните нужди на Висшия съдебен съвет, съгласно приложената оферта. 
 

 
18. ОТНОСНО: Писмо за подкрепа до административния ръководител 

на Районен съд гр. Стара Загора и предложения за закупуване на предметни 
награди за победителите в конкурса за есе и рисунка. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. Приема за сведение писмото за подкрепа до административния 
ръководител на Районен съд гр. Стара Загора във връзка с проведен конкурс 
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за есе и рисунка за ученици от училищата на територията на област Стара 
Загора. 

2. ОДОБРЯВА осигуряването на предметни награди за победителите 
в конкурса за есе и рисунка за ученици от училищата на територията на 
област Стара Загора на обща стойност …., както следва: 

2.1. За възрастовата категория „четвърти – девети клас“ 
- комплект за рисуване на стойност - ... и 
- комплект книги на обща стойност – ….   
2.2. За възрастовата категория „десети – дванадесети клас“  
- комплект за рисуване на стойност - …. и 
- луксозна книга на стойност – ...  
 

 
19. ОТНОСНО: Становище от началник на отдел ИСКСС при 

Върховния касационен съд относно пределни цени на компютърна техника 
определени с решение на КПКИТС, изпратено от КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
Комисия „Бюджет и финанси“ ще се произнесе след получаване на 

предложение от Комисия „Професионална квалификация и информационни 
технологии“. 

 
 

20. ОТНОСНО: Предложение на Комисия „Съдебна администрация“ 
към Съдийската колегия на ВСС за осигуряване на щатни бройки за съдебни 
помощници в най-натоварените районни съдилища. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъдат разкрити по една щатна бройка за 

длъжност „съдебен помощник“ в Районен съд гр. Нова Загора, Районен съд гр. 
Перник и Районен съд гр. Ботевград като средствата се осигурят, както 
следва: 

- за Районен съд гр. Нова Загора за сметка на съкратената щ.бр. 
„съдебен статистик“ от Окръжен съд гр. Ямбол; 

- за Районен съд гр. Перник и Районен съд гр. Ботевград за сметка на 
предвидените по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ средства за 3,5 бр. „служители по 
сигурността на информацията“. 

2. ИЗПРАЩА настоящото решение на комисия „Съдебна 
администрация“ към Съдийската колегия на ВСС. 

 

21. ОТНОСНО: Решение на КСА към СК на ВСС по протокол № 
4/03.04.2019 г., т. 2 относно искане от председателя на Районен съд гр. Ловеч 
за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щатна бройка за 
длъжност „счетоводител“, във връзки с регистрацията на съда по ЗДДС. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да се разкрие една щатна бройка за длъжност 

„счетоводител“ в Районен съд гр. Ловеч, считано от датата на вземане на 
решението. 

2. В рамките на утвърдения бюджет по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ 
искането е финансово обезпечено. 

3. ИЗПРАЩА настоящото решение на комисия „Съдебна 
администрация“ към Съдийската колегия на ВСС. 

 
 

22. ОТНОСНО: Решение на КСА към СК на ВСС по протокол № 
4/03.04.2019 г., т. 9 относно искане от председателите на Районен съд гр. 
Раднево и Районен съд гр. Стара Загора за съкращаване на 2 /две/ щ.бр. за 
длъжности: „съдебен секретар“ и „съдебен деловодител“ по щата на РС-
Раднево, разкриване на 2 /две/ щ.бр. за длъжности: „съдебен секретар“ и 
„съдебен деловодител“ по щата на РС – Стара Загора и преместване на 
съдебните служители. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА съкращаване на 2 /две/ щ.бр. за длъжности: 
„съдебен секретар“ и „съдебен деловодител“ по щата на Районен съд гр. 
Раднево, разкриване на 2 /две/ щ.бр. за длъжности: „съдебен секретар“ и 
„съдебен деловодител“ по щата на Районен съд гр. Стара Загора и 
преместване на съдебните служители, считано от датата на вземане на 
решението. 

2. В рамките на утвърдения бюджет по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ 
искането е финансово обезпечено.  

3. ИЗПРАЩА настоящото решение на комисия „Съдебна 
администрация“ към Съдийската колегия на ВСС. 
 

23. ОТНОСНО: Решение на КСА към СК на ВСС по протокол № 
4/03.04.2019 г., т. 14 относно искане от председателя на Окръжен съд гр. 
Бургас за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „касиер“ в 1 /една/ 
щ.бр. за длъжност „счетоводител-касиер“ и назначаване на съдебен служител. 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде извършена трансформация на една 

щатна бр. „касиер“ в една щатна бр. „счетоводител-касиер“ и да бъде назначен 
съдебен служител на длъжност „счетоводител-касиер“. 

2. В рамките на утвърдения бюджет по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ 
искането е финансово обезпечено. 
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3. ИЗПРАЩА настоящото решение на комисия „Съдебна 
администрация“ към Съдийската колегия на ВСС. 

 
 
24. ОТНОСНО: Решение на КСА към СК на ВСС по протокол № 

4/03.04.2019 г., т. 16 относно искане от председателите на Районен съд гр. 
Чирпан и Районен съд гр. Стара Загора за съкращаване на 1 /една/ щ.бр. за 
длъжност „съдебен деловодител“ по щата на РС-Чирпан, разкриване на 1 
/една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“ по щата на РС-Стара Загора 
и преместване на съдебния служител, заемащ съответната длъжност. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА съкращаване на 1 /една/ щ.бр. за длъжност 
„съдебен деловодител“ по щата на Районен съд гр. Чирпан, разкриване на 1 
/една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“ по щата на Районен съд гр. 
Стара Загора и преместване на съдебния служител, заемащ съответната 
длъжност, считано от датата на вземане на решението. 

2. В рамките на утвърдения бюджет по § 01-00 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ 
искането е финансово обезпечено.  

3. ИЗПРАЩА настоящото решение на комисия „Съдебна 
администрация“ към Съдийската колегия на ВСС. 

 
 

25. ОТНОСНО: Решение на КСА към СК на ВСС по протокол № 
4/03.04.2019 г., т. 19 относно искане от председателя на Районен съд гр. 
Кюстендил за увеличаване щатната численост на съда с 2 /две/ щ.бр. за 
длъжност „съдебен помощник“. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА да бъде разкрита една щатна бройка за длъжност 

„съдебен помощник“ по щата на Районен съд гр. Кюстендил за сметка на 
предвидените по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения“ средства за 1,5 бр. „служители по 
сигурността на информацията“. 

2. ИЗПРАЩА настоящото решение на комисия „Съдебна 
администрация“ към Съдийската колегия на ВСС. 

 
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. 
 
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой преносим 
компютър и 12 броя UPS. 

Извлечение от протокол № 8/01.04.2019 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. Радомир за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 12 броя UPS, както следва: 

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

2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Радомир с … 
 
 
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. 
преносим компютър и 1 бр. монитор. 

Извлечение от протокол № 8/01.04.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

гр. Асеновград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. 
преносим компютър, 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. 
Асеновград с …. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на ВСС и Районен съд 
гр. Асеновград за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 
брой монитор, 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. Асеновград с 
….. 

 
 

28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. 
компютри,  3 бр. токозахранващи устройства, 1 бр. сървър висок клас, 1 бр. 
токозахранващо устройство за сървър и 1 бр. шкаф за сървър. 

Извлечения от протокол № 8/01.04.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

гр. Велико Търново за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 
3 броя компютри на обща стойност …., 1 брой сървър висок клас на стойност 
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…. и 1 брой токозахранващо устройство за сървър с монтаж в 
комуникационен шкаф на 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 Окръжен съд гр. 
Велико Търново с …. 

2. 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 
3 броя токозахранващи устройства на обща стойност …. и 1 брой шкаф за 
сървър на стойност …., както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Велико 
Търново с … 

  
 

29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за 
закупуване на 1 бр. компютър, 1 бр. монитор, 1 бр. UPS, 1 бр. преносим 
компютър и 1 бр. МФУ среден клас.  

Извлечение от протокол № 8/01.04.2019 г. от заседание на КПКИТ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

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

съвет и Административен съд гр. Стара Загора за 2019 г. на обща стойност 
…., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна 
конфигурация /…./ и 1 брой преносим компютър DEEL Ins.3573 /…./, както 
следва: 

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

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Административен съд гр. Стара Загора за 2019 г. на обща стойност 
…., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS /…./ и 1 брой 
МФУ /…./, както следва: 

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

2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. 
Стара Загора с ….. 

  
 

30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и 
периферна техника. 

Извлечение от протокол № 8/01.04.2019 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: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 

съвет и Районен съд гр. Несебър за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на 5 броя компютърни конфигурации, както следва: 

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

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен 
съвет и Районен съд гр. Несебър за 2019 г. на обща стойност …., от които …. 
за закупуване на 1 брой МФУ, …. за закупуване на 2 броя принтери, …. за 3 
броя UPS, …. за 5 броя барабанни модули, …. за 10 броя батерии за UPS и …. 
за консумативи за МФУ , 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. Несебър с    
…. 

 
 

31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 
мултифункционална 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 

Административен съд гр. Хасково за 2019 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ 
с …. с цел осигуряване на средства за закупуване на мултифункционална 
копирна машина Toshiba e-Studio 2518A/4518A в това число удължена 
гаранция за 2-ра и 3-та година /…./, както следва: 

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

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

32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Добрич 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. Добрич за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на копирна машина, както следва: 
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1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен 
съвет със ….. 

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

33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Перник 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. Перник за 2019 г. с цел осигуряване на средства за 
закупуване на копирна машина, 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. 
Перник със … 
 
 

34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Димитровград 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 корекция по бюджета на Районен съд гр. 

Димитровград и Висш съдебен съвет за 2019 г. с …. с цел осигуряване на 
средства за закупуване на климатик, в това число и за монтаж и демонтаж 
/…./, 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. 
Димитровград с …. 
 
 

35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Софийски градски съд за одобряване на разход по код 90. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход с код 90 от Софийски 

градски съд в размер на …., във връзка с погрешно внесена държавна такса 
по сметка на СГС. 
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2. Административният ръководител на Софийски градски съд да 
уведоми Върховен касационен съд за възстановената държавна такса на 
Община Чирпан, в размер на ….. 

 
 
36. ОТНОСНО: Доклад от сектор „Връзки с обществеността“ във ВСС 

във връзка с предоставяне на финансиране на органи на съдебната власт – 
участници в 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 бюджета на Прокуратура на 

Република България за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. за нуждите на 
Районна прокуратура гр. Разлог и Районна прокуратура гр. Видин, с цел 
осигуряване на финансови средства за образователни материали и 
провеждане на инициативи в Образователната програма „Съдебна власт – 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. 

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен 
съд гр. Кюстендил за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ със …., с цел осигуряване 
на финансови средства за образователни материали и провеждане на 
инициативи в Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор 
и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. 

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

  
Разни. 
 
38. 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“. 

Отложена по протокол № 13/03.04.2019 г. на КБФ. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ВРЪЩА преписката на комисия „Управление на собствеността“ в 

частта, касаеща апартамент, находящ се в гр. София, район „Студентски“, ж.к. 
„Дървеница“, бл. 9, вх. Г, ет. 2, ап. 68, за представяне на оферта за СМР от 
„ХАСИ ГРУП“ ЕООД. 

2. ПРЕДЛАГА на комисия „Управление на собствеността“ да 
възложи на дирекция „УССВ“ в АВСС обобщаване на всички очаквани 
потребности от доставка на обзавеждане, включително необходимия за това 
финансов ресурс. 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи с 

„БИЛДНЕР“ ЕООД договор за извършване на СМР на апартамент, находящ се 
в гр. София, район „Триадица“, бул. „Патриарх Евтимий“ № 45, ет. 4, ап. 13 в 
размер на …. без ДДС. 
 
 

39. ОТНОСНО: Обобщена справка за получените и изразходвани 
средства по ОПДУ на ВСС към 31.03.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
1. Приема за сведение обобщена справка за усвояване на 

средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на 
Висшия съдебен съвет към 31.03.2019 г.  

2. Предоставя на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ 
Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПДУ на 
Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 31.03.2019 г., за 
приобщаване към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по 
проектите. 

 
 
40. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси за 2019 г. 
 

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 

Видин пл. "Бдинци" № 1 ОС …. 

Столична – 
ОП Красно 
село  

бул. "Цар Борис III" 
№ 54 СРС …. 

ОБЩО МДТ: ….. 

 
 

41. ОТНОСНО: Задължения за такса битови отпадъци за 2019 г. на 
Съдебна палата – София, бул. „Витоша“ № 2. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ от начислените към 05.04.2019 г. общо 

задължения в размер на …. за такса битови отпадъци за 2019 г. за 
административна сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, да 
бъде платена вноска, на стойност …. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 

 
42. ОТНОСНО: Бракуване на два служебни автомобила на ВСС.  
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. Приема за сведение доклада на Дамян Бакалов относно бракуване 

на два служебни автомобила на Висш съдебен съвет с изтекла 
експлоатационна годност. 

2. ВЪЗЛАГА чрез главния секретар на ВСС на дирекция „Човешки 
ресурси, техническо обслужване и класифицирана информация“ да бъде 
изготвена оценка на лек автомобил „Фолксваген пасат“ рег. № СА 5849 НР, 
собственост на Висшия съдебен съвет от сертифициран оценител. 
 
 

43. 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 18.04.2019 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 бюджета на Районен съд гр. Радомир с цел 

осигуряване на средства за закупуване на 12 броя UPS. 
1.2. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. преносим 
компютър и 1 бр. монитор. 

1.3. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 3 бр. компютри,  
3 бр. токозахранващи устройства, 1 бр. сървър висок клас, 1 бр. 
токозахранващо устройство за сървър и 1 бр. шкаф за сървър. 

1.4. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. 
компютър, 1 бр. монитор, 1 бр. UPS, 1 бр. преносим компютър и 1 бр. МФУ 
среден клас.  
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1.5. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Несебър за осигуряване на средства за закупуване на компютърна и 
периферна техника. 

1.6. Искане от административния ръководител на Административен 
съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 
мултифункционална копирна машина. 

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

1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Перник за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина. 

1.9. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на климатик.  

1.10. Доклад от сектор „Връзки с обществеността“ във ВСС във връзка 
с предоставяне на финансиране на органи на съдебната власт – участници в 
Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2018/2019 г. 
 

„Не дава съгласие“ 
1.11. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Бургас за осигуряване на средства за закупуване на преносим компютър с 
минимални изисквания с ниво на класификация „секретно“. 
 

2. Разни. 
2.1. Искане от административния ръководител на Софийски градски 

съд за одобряване на разход по код 90. 
2.2. 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“. 

2.3. Обобщена справка за получените и изразходвани средства по 
ОПДУ на ВСС към 31.03.2019 г. 

2.4. Задължения за местни данъци и такси за 2019 г. 
2.5. Задължения за такса битови отпадъци за 2019 г. на Съдебна 

палата – София, бул. „Витоша“ № 2. 
 
 
 

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

            
                         БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

 


