
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

П Р О Т О К О Л   № 15 
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”, 

проведено на 17 април 2019 г. 
 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:   Гергана Мутафова –  зам. председател  

    Георги Кузманов 
    Калина Чапкънова 
    Севдалин Мавров 

 
 
ОТСЪСТВА Т: Боян Магдалинчев и Боряна Димитрова 
 
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“. 
 
 

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 282 403 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на 
средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ. 

Средствата в размер на 282 403 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/pr15-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 70 776 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 

по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 
и служебни правоотношения“ с 21 171 лв. 

по § 10-00 „Издръжка“ с 49 605 лв. 
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г. 

със 70 776 лв., съгласно Приложение № 1, както следва: 
по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 67 050 

лв. 
по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 555 

лв. 
по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

и служебни правоотношения“ с 3 171 лв. 
 

 
3. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на учебната и почивна дейност на 

Върховния административен съд за 2019 г., в рамките на общия бюджет. 
 

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

Р Е Ш И : 
 

1. УТВЪРЖДАВА корекция по бюджета на учебната и почивна 
дейност на Върховния административен съд за 2019 г., в рамките на общия 
бюджет, както следва: 

1.1. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ с 65 000 лв. 
 

 
4. ОТНОСНО: Корекции по бюджета на Върховния касационен съд, в 

т.ч. по бюджета на учебната и почивна дейност на Върховния касационен съд 
за 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси”, 

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

 
1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на 

Върховния касационен съд за 2019 г., включително и по бюджета за дейността 
на учебните и почивни бази, в рамките на общия бюджет, както следва: 

1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови и служебни правоотношения“ с 33 000 лв. 

в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 3 000 лв. 
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ с 33 000 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 3 000 лв. 
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на 

Върховния касационен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, 
съгласно чл. 37 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr15-t2-pril1.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/pr15-t2-pril1.pdf
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бюджет на Република България за 2019 г., включително и по бюджета за 
дейността на учебните и почивни бази, в рамките на общия бюджет, както 
следва: 

2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 65 000 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 5 000 лв. 
2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за 

персонала“ с 65 000 лв. 
в т.ч. за дейността на учебните и почивни бази с 5 000 лв. 
 

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

на Светлана Владимирова Йонкова – съдия във Върховен административен 
съд. 
 

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 Върховен 

административен съд 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 Светлана Владимирова Йонкова – съдия във Върховен 
административен съд, съгласно решение по т. 5.1 от протокол № 
13/09.04.2019 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. 
 
 

6. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия 
за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на 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 
първоначално назначаване на 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 1 470 
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 1 470 лв.  

4. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия 
в размер на 260 лв. следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет 
за 2019 г., съгласно приложената справка. 
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7. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия 

за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност 
„следовател“ в Следствения отдел на 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 
първоначално назначаване на длъжност „следовател“ в Следствения отдел на 
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 4 590 
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 4 590 лв.  

4. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия 
в размер на 1 120 лв. следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен 
съвет за 2019 г., съгласно приложената справка. 

 
 

8. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия 
за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност „следовател“ в 
Следствения отдел на 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 „следовател“ в Следствения отдел на 
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 220 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 220 лв.  

4. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия 
в размер на 40 лв. следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет 
за 2019 г., съгласно приложената справка. 

 
 

9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в 
работната заплата на командировани магистрати. 
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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 
командировани магистрати, 

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 2 145 лв. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд София-област за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 2 490 лв. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 635 лв. 

 
 
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на разликата 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 Софийски районен съд за 2019 г. по § 01-
00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 876 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат. 

2. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд София-град за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 3 422 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2019 г. по § 
01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 4 298 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командировани магистрати.  

 
 

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на 
разликата 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 : 
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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 разликата в работната заплата на 
командирован магистрат, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 
2019 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 1 076 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА 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 1 076 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат.  

 
 
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 

съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за изплащане на разликата 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 разликата в работната заплата на 
командирован магистрат, 

1. НАМАЛЯВА бюджета на Административен съд София-град за 2019 
г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения“ с 1 545 лв. за изплащане разликата в работната 
заплата на командирован магистрат. 

2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Асеновград за 2019 г. по 
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения“ с 1 545 лв. за изплащане разликата в работната заплата на 
командирован магистрат.  

 
 

13. ОТНОСНО: Възстановяване на депозирана гаранция на „ЕКСА-
Арт“ ЕООД по сключен договор № ВСС – 13119/02.10.2017 г. с предмет 
„Изработване и актуализация на заснемане и инвестиционен проект за обект: 
Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV етаж на 
Съдебна палата, бул. „Витоша“ № 2“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

НЕ ВЪЗРАЗЯВА да се извърши прихващане на насрещно дължимите 
от страните неустойки, след което да се възстанови гаранцията за изпълнение 
по договор № ВСС – 13119/02.10.2017 г. в размер на …. на „ЕКСА-Арт“ ЕООД. 

 
 

14. ОТНОСНО: Възстановяване на гаранция за изпълнение по 
договор ВСС-3244/02.03.2017 г. с предмет „Абонаментно обслужване, 
техническа поддръжка и периодична актуализация на Счетоводна програма 



 

 

 

7 

„Бизнес процесор - WEB версия счетоводство” за нуждите на органите на 
съдебната власт - Централно управление и 346 поделения”. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се възстанови гаранцията за изпълнение по 
договор № ВСС – 3244/02.03.2017 г. в размер на …. на „Диуеър“ ЕООД. 

 
 

15. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор с предмет: 
Обособяване на самостоятелни обекти в сграда, находяща се в гр. София, 
бул. „Александър Стамболийски“ № 82. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ОДОБРЯВА сключването на договор със „СИЙ ГРАВИТИ“ ЕООД за 
обособяване на самостоятелни обекти в сграда, находяща се в гр. София, бул. 
„Александър Стамболийски“ № 82 на стойност в размер до …. без ДДС. 

2. ВЪЗЛАГА чрез главния секретар на ВСС на отдел „Обществени 
поръчки“ в АВСС да предприеме необходимите действия за сключване на 
договор. 

   
 

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

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 
НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ 

ТАКСА 
БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

Благоевград 
ул. "Крали Марко" 
№ 2, ет.1 АдмС и РП   …. 

Благоевград 
бул. "Васил Левски" 
№ 1 ОС   … 

Бяла-Варна ПБ "Изгрев" ПРБ … … 

Варна 
ул. "Никола 
Вапцаров" № 3А АдмС   …. 

Варна 
пл. "Независимост" 
№ 2 ОС   …. 

Варна 

бул. "Владислав 
Варненчик" № 63 
/ул. "Ангел Кънчев" 
№ 14/ РС   ….. 
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Варна 
ул. "Георги 
Атанасов" № 2 ОП   ….. 

Варна 
бул. "Владислав 
Варненчик" № 57 РС   

….. 

Варна  

КК "Св. Св. 
Константин и 
Елена" НИП …… ….. 

Варна  
ул. "Никола Кънев" 
№ 26 СП   ….. 

Велико 
Търново 

ул. "Васил Левски" 
№ 16 ОС   ….. 

Видин 
ул. "Цар Симеон 
Велики" № 3 АдмС   ….. 

Видин 
ул. "Дунавска" № 
14 ОП и РП   …… 

Горна 
Оряховица 

пл. "Христо Ботев" 
№ 2 РС   …… 

Добрич 
ул. "Д-р К. Стоилов" 
№ 7 ОС   ….. 

Дупница 
ул. "Николаевска" 
№ 15, ет.1 РС   …… 

Елена  

ул. "Йеромонах 
Йосиф Брадати" № 
2 РС   …… 

Кюстендил 
ул. "Гороцветна " 
№ 31 ОС   ….. 

Кюстендил 
ул. "Гороцветна " 
№ 14 ОП и РП   ….. 

Ловеч 
ул. "Търговска" № 
40 АдмС   ….. 

Ловеч 
ул. "Търговска" № 
41 ОС   ….. 

Оряхово 
ул. "Андрей 
Чапразов" № 27 РС   ….. 

Пазарджик ул. "Хан Крум" № 3 ОС   …… 

Панагюрище 
ул. "Петко Мачев" 
№ 2 РС   …… 

Плевен 

ул. "Димитър 
Константинов" № 
25 ОС   …… 

Плевен  
ул. "П.Р.Славейков" 
№ 21, ет. 2-3 АдмС   ….. 

Радомир 
ул. "Кирил и 
Методий" № 22 РС   ….. 

Разград 
ул. "Бели Лом " № 
33 ОП и РП   …… 

Разград 
ул. "Независимост " 
№ 2 ОС   ….. 

Разград пл. "Независимост" РС   ….. 
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№ 2 

Свищов  
ул. "Димитър Г. 
Анев" № 2 РС   ….. 

Севлиево 
ул. "Стефан 
Пешев" № 6 РС   ….. 

Силистра 
ул. "Симеон 
Велики" № 31 ОС   …… 

Силистра 
ул. "Илия Блъсков" 
№ 7 ОП   ….. 

Силистра 
ул. "Илия Блъсков" 
№ 13 РП   ….. 

Тетевен 
ул. "Христо Ботев" 
№ 3 РС   ….. 

Харманли 
пл. "Възраждане" 
№ 11 РС   ….. 

Царево 
ПБ с.Лозенец/ ул. 
"Черно море" № 2 ВАС ….. ….. 

Царево 
ПБ с.Лозенец/ ул. 
"Черно море" № 2 ВАС ….. ….. 

Царево 
ПБ с.Лозенец/ ул. 
"Черно море" № 3 ВКС ….. ….. 

ОБЩО МДТ: ….. ….. 

 
 

17. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България с 
приложено искане от административния ръководител на Окръжна прокуратура 
гр. Кюстендил за закриване на 2 /два/ броя терминални устройства ПОС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Окръжна прокуратура гр. Кюстендил да закрие 2 

/два/ броя терминални устройства ПОС за обслужване на транзитната сметка, 
считано от 01.06.2019 г. 

2. УКАЗВА на упълномощените лица да уведомят обслужващата 
банка на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, във връзка с искането им за 
закриване на 2 /два/ броя терминални устройства ПОС обслужващи 
транзитната сметка. 

 
 
18. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България във 

връзка с преразглеждане на определения лимит на средствата, необходими за 
закупуване на оборудване за кабинети и съдебни зали в органите на 
съдебната власт. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ПРЕПРАЩА по компетентност на комисия „Управление на 

собствеността“ искането от Прокуратура на Република България с вх. № ВСС-
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4653/10.04.2019 г., във връзка с преразглеждане на определения лимит на 
средствата, необходими за закупуване на оборудване за кабинети и съдебни 
зали в органите на съдебната власт. 

2. След изготвяне на предложение от комисия „Управление на 
собствеността“ същото да бъде изпратено на комисия „Бюджет и финанси“, за 
съгласуване. 

   
 

19. ОТНОСНО: Решение на КСА към СК на ВСС от 11.04.2019 г. 
относно искане от председателите на Районен съд гр. Гълъбово и Районен 
съд гр. Стара Загора за съкращаване на 1 щ.бр. за длъжност „съдебен 
деловодител-СИС“ в Районен съд гр. Гълъбово, разкриване на 1 щ.бр. за 
длъжност „съдебен деловодител-СИС“ в Районен съд гр. Стара Загора и 
преместване на съдебния служител. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. НЕ ВЪЗРАЗЯВА съкращаване на 1 /една/ щ.бр. за длъжност 

„съдебен деловодител-СИС“ по щата на Районен съд гр. Гълъбово и 
разкриване на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител-СИС“ по 
щата на Районен съд гр. Стара Загора и преназначаване на съдебен 
служител, 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. При необходимост, корекции по § 01-00 „Заплати и възнаграждения 
на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ по бюджетите на 
органите на съдебната власт ще се извършат след анализ на изпълнението на 
бюджета за шестмесечието на 2019 г. 

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

 
 

20. ОТНОСНО: Запитване от председателя на Районен съд гр. 
Раднево относно възстановяване на сума за облекло за 2017 г. от магистрат, 
временно отстранен от длъжност. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
Поставеният въпрос е от компетентността на административния 

ръководител на Районен съд гр. Раднево като вземе предвид, че изплатените 
суми на основание чл. 221 от ЗСВ са за работно облекло. 

 
 

21. ОТНОСНО: Покана за участие в Общото събрание на 
Европейската мрежа на съдебните съвети, което ще се проведе в гр. 
Братислава, Словакия, в периода 5-7 юни 2019 г. 
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Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани за участие в Общото 

събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, което ще се проведе в 
гр. Братислава, Словакия, за периода 4-8 юни 2019 г., следните лица: 

1.1. …………………… - член на Висшия съдебен съвет; 
1.2. …………………… - член на Висшия съдебен съвет; 
1.3. …………………… - член на Висшия съдебен съвет; 
1.4. …………………… - член на Висшия съдебен съвет; 
1.5. Саша Николова – преводач от и на английски език. 
2. Пътните разходи, разходите за настаняване по фактически размер, 

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

Забележка: 
Съгласно Правилата за възстановяване на разходи за участие в 

дейностите на ЕМСС, за участие в Общото събрание на ЕМСС се 
възстановяват пътни разходи в размер до …. и разходи за настаняване за 2 
нощувки (максимум …. за нощувка) за един участник от институция-член на 
ЕМСС. 

 
 

22. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на 
представител на Администрацията на Висшия съдебен съвет за участие в 
срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се 
проведе на 22 май 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за участие в срещата на лицата за контакт на 

националните съдебни системи, за периода 21–23 май 2019 в гр. Брюксел, 
Белгия, да бъде командировано следното лице: 

1.1. Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна 
дейност и протокол“ в АВСС. 

2. Пътните разходи и разходите за настаняване са за сметка на 
Европейската комисия. 

3. Разходите за дневни пари за три дни, както и разходите за 
медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

  
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. 
 
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 

Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на 
предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 
14.02.2019 г., издаден от СРС. 
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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 

районен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на 
средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по 
изпълнителен лист от 14.02.2019 г., издаден от Софийски районен съд, както и 
разноски, направени в първоинстанционното и въззивно производство за 
адвокатско възнаграждение. 

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

  
 

24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на 
предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 
15.03.2019 г., издаден от СРС. 

 
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 

районен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на …. с цел осигуряване на 
средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по 
изпълнителен лист от 15.03.2019 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“. 

 
 

25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на оборудване на 
работно място на новоназначен служител. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕПОРЪЧВА на административния ръководител на Окръжен съд гр. 
Ловеч разходите в размер на …. за  оборудване на работно място на 
новоназначен служител, да се извършат в рамките на утвърдения бюджет на 
съда за 2019 г. 
 
 

26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Елхово за осигуряване на средства за преместване на съоръжение 
/клетка/ за временен престой и изолация на конвоирани лица. 

Извлечение от протокол № 11/10.04.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. 

Елхово за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС с цел осигуряване на 
средства за преместването на съоръжението /клетката/ за временен престой и 
изолация на конвоирани лица в съда на приземния етаж на сградата. 

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 Окръжен 

съд гр. Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на част от покрива 
и подмяна на негодни стъклопакети. 

Извлечение от протокол № 11/10.04.2019 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 на бюджета на Окръжен съд гр. 

Бургас за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС с цел осигуряване на 
средства за текущ ремонт на част от покрива на сградата. 

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

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. 
Бургас за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с …. с ДДС с цел осигуряване на 
средства за текущ ремонт – подмяна на негодни стъклопакети. 

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

 
 

28. ОТНОСНО: Искане от зам. председателя на Районен съд гр. 
Добрич за осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна на износени 
подови настилки в 5 кабинета и боядисване с латекс на 8 кабинета. 

Извлечение от протокол № 11/10.04.2019 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. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за 
текущ ремонт – подмяна на износени настилки в 5 кабинета /…./ и боядисване 
с латекс на 8 кабинета /…./. 

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

 
 

29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Трявна за осигуряване на средства за текущ ремонт на входно 
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стълбище и площадка, почистване, импрегниране и боядисване на челна 
фасада. 

Извлечение от протокол № 11/10.04.2019 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. Трявна по § 10-00 „Издръжка“ с …., с цел осигуряването на средства за 
текущ ремонт на входно стълбище и площадка, почистване, импрегниране и 
боядисване на челна фасада в сградата на съда. 

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

 
 

30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен 
съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за достъпна среда – ремонт и 
преустройство на санитарен възел и доставка и монтаж на две стълбищни 
платформи. 

Извлечение от протокол № 11/10.04.2019 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 корекции по бюджетите за 2019 г. на Висш 

съдебен съвет и Районен съд гр. Севлиево с цел отпускане на средства във 
връзка с осигуряване на достъпна среда – ремонт и преустройство на 
санитарен възел, 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 Районен съд 
гр. Севлиево с … 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2019 г. на Висш 
съдебен съвет и Районен съд гр. Севлиево с цел осигуряване на средства за 
доставка и монтаж на две стълбищни платформи, както следва: 

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

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

Уведомява дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“, че средствата в размер на …. за ремонт и преустройство на санитарен 
възел и за доставка и монтаж на две стълбищни платформи са за сметка на 
резерва за осигуряване на достъпна среда в имоти на съдебната власт, 
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. 
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31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на 
Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за текущ ремонт на 
санитарни възли. 

Извлечение от протокол № 11/10.04.2019 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. Дулово по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за 
текущ ремонт на санитарни възли. 

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

 
 

32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен 
съд гр. Разград за осигуряване на средства за текущ ремонт на кабинети, 
коридор и стълбище. 

Извлечение от протокол № 11/10.04.2019 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 Окръжен 

съд гр. Разград по § 10-00 „Издръжка“ с …. с цел осигуряване на средства за 
текущ ремонт на кабинети, коридор и стълбище. 

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

 
 

33. ОТНОСНО: Искане от председателите на Окръжен съд гр. 
Пловдив и Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за демонтаж и 
извозване на два броя негодни резервоари за мазут. 

Извлечение от протокол № 11/10.04.2019 г. от заседание на КУС. 
 

Комисия „Бюджет и финанси” 
Р Е Ш И : 

 
ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ за извършване на разход 

в размер на …. за демонтаж и извозване на два броя негодни резервоари за 
мазут в сградата на Районен съд гр. Пловдив, в рамките на утвърдения 
бюджет на съда за 2019 г. 

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

Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за закупуване на 
програмен модул „Електронни справки чрез RegiX“. 
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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. 

Първомай за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 
програмен модул „Електронни справки чрез RegiX“, 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. 
Първомай с … 
 

Разни. 
 

36. ОТНОСНО: Сключване на договори по проект „Електронен обмен 
на е-Доказателства чрез е-Кодекс“. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да сключи граждански 

договори на обща стойност до …. с експертите от Прокуратура на Република 
България за изпълнение на проект „Електронен обмен на е-Доказателства 
чрез е-Кодекс – ЕКЗЕК“, както и с право да ги изменя и прекратява. 
 
 

37. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените 
средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 31.03.2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

ПРЕДОСТАВЯ справка за размера на утвърдените и усвоените 
средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 
към 31.03.2019 г. на дирекция „Управление на собствеността на съдебната 
власт“. 

 
Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и 

усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен 
ремонт на ДМА“ към 31.03.2019 г.   

 
 

38. ОТНОСНО: Справка за регистрираните застрахователни събития и 
размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ 
за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
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Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение: 
ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка на Застрахователно акционерно 

дружество „Дженерали застраховане“ АД за регистрираните застрахователни 
събития, отказани и изплатените застрахователни суми по предявени 
претенции по сключен договор № ВСС - 14770/06.11.2017 г. с Висшия съдебен 
съвет за периода 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
 
39. ОТНОСНО: Командироване на Валентина Бошнякова – съдия в 

Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната 
съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – 
търговски дела и Рената Хальова – съдия в Окръжен съд гр. Враца и член на 
Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република 
България, за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската 
съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. 
Букурещ, Румъния, в периода 15-16 май 2019 г. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат командировани Валентина Бошнякова 
– съдия в Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на 
Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република 
България – търговски дела и Рената Хальова – съдия в Окръжен съд гр. Враца 
и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в 
Република България, за участие в редовна среща на лицата за контакт на 
Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се 
проведе в гр. Букурещ, Румъния, за периода 14-17 май 2019 г. 

2. Пътните разходи, както и разходите за 2 нощувки са за сметка на 
организаторите на срещата. 

3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер, дневни пари за 4 
дни, както и разходите за медицински застраховки, са за сметка на Висшия 
съдебен съвет. 

4. ДАВА СЪГЛАСИЕ разходите за път в рамките на страната да 
бъдат извършени в рамките на бюджетните сметки на съответните органи на 
съдебната власт, съгласно Решение на ВСС по протокол № 53/13.12.2012 г. 

 
 
40. ОТНОСНО: Решение на комисия „Професионална квалификация и 

информационни технологии“ по протокол № 9/11.04.2019 г. относно 
осигуряването на средства за комуникационна свързаност за ЕИСС. 

 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Р Е Ш И : 
 

1. СЪГЛАСУВА решението на комисия „Професионална 
квалификация и информационни технологии“ относно осигуряването на 
средства за комуникационна свързаност за ЕИСС. 
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2. ИЗПРАЩА чрез главния секретар на ВСС преписката до дирекция 
„Информационни технологии и съдебна статистика“ за иницииране на 
обществената поръчка, съгласно чл. 13 от Вътрешните правила за управление 
цикъла на обществените поръчки във ВСС. 

 
 

41. 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 09.05.2019 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 административния ръководител на Софийски районен 

съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за 
присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 14.02.2019 г., издаден от 
СРС. 

 
1.2. Искане от административния ръководител на Софийски районен 

съд за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за 
присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 15.03.2019 г., издаден от 
СРС. 
 

1.3. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 
Елхово за осигуряване на средства за преместване на съоръжение /клетка/ за 
временен престой и изолация на конвоирани лица. 

 
1.4. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Бургас за осигуряване на средства за текущ ремонт на част от покрива и 
подмяна на негодни стъклопакети. 

 
1.5. Искане от зам. председателя на Районен съд гр. Добрич за 

осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна на износени подови 
настилки в 5 кабинета и боядисване с латекс на 8 кабинета. 

 
1.6. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Трявна за осигуряване на средства за текущ ремонт на входно стълбище и 
площадка, почистване, импрегниране и боядисване на челна фасада. 

 
1.7. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Севлиево за осигуряване на средства за достъпна среда – ремонт и 
преустройство на санитарен възел и доставка и монтаж на две стълбищни 
платформи. 
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1.8. Искане от административния ръководител на Районен съд гр. 

Дулово за осигуряване на средства за текущ ремонт на санитарни възли. 
 
1.9. Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. 

Разград за осигуряване на средства за текущ ремонт на кабинети, коридор и 
стълбище. 

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

Първомай за осигуряване на средства за закупуване на програмен модул 
„Електронни справки чрез RegiX“. 
 

3. Разни. 
 
3.1. Сключване на договори по проект „Електронен обмен на е-

Доказателства чрез е-Кодекс“. 
 
3.2. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от 

органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 
31.03.2019 г. 

 
3.3. Справка за регистрираните застрахователни събития и размера 

на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за 
изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД. 

 
 
 
 

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

            
                         ГЕРГАНА МУТАФОВА 

 
 
 


